




Bayim Olur musun Dergisi 15. sayısıyla yine sizlerleyiz.
Yepyeni bir sayı, dopdolu içerik, röportajlar, markalara dair
son gelişmeler ve franchise sektöründe yaşanan yenilikler…
Hepsini bu sayıda bulabileceksiniz. 

12-15 Ekim de Medyafors Fuarcılık tarafından
gerçekleştirilecek Bayim olur musun Franchising Fuarı’na
sayılı günler kala, sizlere güzel haberler vermek isterim. Bu
yıl fuarda dünyaca ünlü üç önemli franchise zirvesi
gerçekleştirilecek.  Cakarta’da düzenlenen Dünya
Franchise Konseyi ve Asya Pasifik Konfederasyonu
toplantılarına katılan Ufrad Başkanı Dr. Mustafa Aydın, WFC
ve APFC Dönem Başkanlıkları ile 2017 zirvelerini Türkiye’ye
taşıdı. Asya Pasific Franchise Konfederasyonu (APFC) ve
Dünya Franchise Konseyi ile birlikte Avrupa Franchise
Federasyonu(EFF) Toplantısı Ekim 2017 tarihinde Ufrad ev
sahipliğinde, Ufrad Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ın büyük
destek ve uğraşlarıyla İstanbul’da, fuar ile eş zamanlı olarak
gerçekleştirilecek. Toplantılar kapsamında 45 ülkenin
franchise dernekleri üye markaları ve yetkilileri, ekonomi
bakanları, yetkilileri İstanbul’da bir araya gelecekler.

Türk Markalarının global atağında, Orta Doğu Pazarı’nın ve
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dinamiklerinin konuşulduğu
“Türk Markalarının İhracatı“ ikinci toplantısı Medyafors
Fuarcılık ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya ve
gerçekleştirilecek üç önemli zirveye dair tüm bilgileri
içerikte okuyabilirsiniz.

Tüm dünya insanlarının en büyük tutkusudur kahve ve tatlı
ikilisi ve bir kahvenin 40 yıl hatırı var derler… Kahve ve
tatlının son yıllarda marka yatırımı ve şubeleşme atağı ile
hem tüketimi hem de pazar payı da yükseliyor. Sizler için
hazırladığımız Kahve & Tatlı sektörünün önde gelen
markalarının franchise koşullarını içeren dosyamızı keyifle
okuyacaksınız.

Markaların franchise haberleri, şube açılışları, röportajlar,
konuk yazarların sektöre yön verecek yazıları ve sektörün
önemli gelişmelerini içeren 15. sayımızı keyifle
okuyacağınızı umuyorum. Herkese sağlıklı, bol kazançlı,
huzurlu, sevdiklerinizle geçireceğiniz bir Ramazan ve
Bayram diliyorum. Ayrıca tüm babaların babalar gününü en
içten dileklerimle kutlarım.
Sevgiyle kalın…
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ABD merkezli Ablak Holding Grup şirketlerinden biri olan Since-
rely Yogurt, Amerika’da en hızlı büyeyen Frozen Yogurt franchi-

se zinciridir. Zengin ve farklı dondurulmuş yoğurt çeşidi, ve 80’in
üzerinde malzeme seçenekleriyle Amerika ve Meksika’da oldukça
popüler. Şimdi, franchise modeli ile büyüme stratejisi olan Sincerely
Yogurt, dinamik Türk girişimciler ile birlikte ürününü Türkiye pazarı-
na tanıtacak. Sincerely Yogurt 2009 yılında, bir kişinin sağlığına olan
tutkusu ve topluma hizmet etme isteğine dayanan prensiplerle ilk
yerini açtı. Şirketin misyonu, dondurulmuş tatlılara sağlıklı bir alter-
natif olan, fakat geleneksel frozen yogurt markalarından da bir adım
ileriye giderek yağsız, katkı maddesi veya renkledirici içermeyen bir
ürün sunmaktadır. Buna ek olarak, öğün alternatifi olabilecek kadar
besin değeri yüksek, sağlıklı smoothie ürün grubu da mağazaları-
mızda yer almaktadır.

İstanbul Sanayi Odası’nın hazırladığı ''Türkiye'nin 500 Büyük Sa-
nayi Kuruluşu 2016 Araştırması''nda; geçtiğimiz yıla göre cirosu-

nu en çok artıran şirketler arasında yer alarak, 61 sıra birden yük-
seldi. Mobilya sektörünün iki dev
markası olan Doğtaş ve Kelebek
Mobilya’yı bünyesinde bulundu-
ran şirket; cirosunu yüzde 26 ora-
nında artırarak İSO 500 2016 Liste-
si’nde 339. sıraya yerleşti.
Türk mobilya sektörünün öncü fir-
malarından Doğtaş Kelebek Mobil-
ya büyüyen, dinamik ve yenilikçi
yapısıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz
yıl yapılan yönetimsel ve organi-
zasyonel değişikliklerle güçlenen
firma, satışlarını artırarak sektör ortalamasının çok üzerinde büyü-
yor. 2017’de yüzde 50 büyüme hedefleyen markanın 2018 yılsonu
hedefi ise 1 milyar TL ciroya ulaşmak.

Doğtaş Kelebek Mobilya 
sektörün parlayan yıldızı Türkiye’ye geliyor
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Fuar

Medyafors Fuarcılık Gen. Md.

Aycan HELVACIOĞLU

2017 Dünya
Franchise Zirvesi

İSTANBUL’da…

Bu yıl fuarda Dünyaca ünlü üç önemli franchise zirvesi ger-
çekleştirilecek. Cakarta’da düzenlenen Dünya Franchise
Konseyi ve Asya Pasifik Konfederasyonu toplantılarına

katılan Ufrad Başkanı Dr. Mustafa Aydın, WFC ve APFC Dönem
Başkanlıkları ile 2017 zirvelerini Türkiye’ye taşıdı. 
Asya Pasific Franchise Konfederasyonu (APFC) ve Dünya
Franchise Konseyi ile birlikte Avrupa Franchise Federasyo-
nu(EFF) Toplantısı Ekim 2017 tarihinde Ufrad ev sahipliğinde,
Ufrad Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ın büyük destek ve uğraşlarıyla
İstanbul’da, fuar ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Toplan-
tılar kapsamında Amerika’dan Çin’e, Güney Afrika’dan İngilte-
re’ye yaklaşık 45 ülkenin franchise dernekleri üye markaları ve
yetkilileri, ekonomi bakanları, yetkilileri İstanbul’da bir araya ge-
lecekler. Dünya franchise sektörünün masaya yatırılacağı top-
lantılara Ufrad üyeleri ve fuar katılımcıları da iştirak edebilme fır-
satı bulacaklar.
Her sektörden 300’den fazla katılımcının yer aldığı fuarda bu yıl
franchise veren markalara ürün ve hizmet tedariki sağlayan mar-
kalar stantları ile yer alacak ve fuarda ‘’Tedarikçi özel bölümü’’

olacak. Tedarikçiler, fuarda artık ziyaretçi olarak değil, franchise
veren firmalar ile aynı platformda katılımcı olarak yer alacak. Bu
sayede, firmalar tedarikçilerini; tedarikçiler müşterilerini aynı or-
tamda görecek.
Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü Aycan Helvacıoğlu;
‘’Medyafors Fuarcılık olarak, franchising sistemine ve gelişimine
önem veriyor, bu konuda yurtiçinde ve yurtdışında önemli ça-
lışmalara imza atıyoruz. Yurt içinde düzenlediğimiz Bayim Olur
musun Fuarı ve yurt dışında yetkili acentesi olduğumuz Franc-
hising Fuarları ile markaların ulusal ve uluslararası arenada ta-
nınmasına ve etkin rol oynamasına katkıda bulunuyoruz. Fuarın
bu yıl 15. yılı ve gerçekleştireceğimiz Dünya Franchise Zirvesi
sektörün gelişimi adına çok büyük önem taşıyor.  Ufrad Başkanı
Sn. Dr. Mustafa Aydın’a Dünya Franchise Zirvesinin İstanbul’a ta-
şınması konusundaki destekleri ve üst düzey uğraşları için çok
teşekkür ederiz. Bu tür gelişmeler Türkiye ekonomisinin ölçeği-
nin büyümesini sağlıyor, ölçek büyüdükçe de sektörlerdeki ge-
lişimin daha da artacağına inanıyorum. Rotamız, başarılı bir şe-
kilde gelişmek ve markalarımıza değer katmak” dedi.

Katılımcı marka, m2 ve ziyaretçi sayısı bazında Avrupa ve Ortadoğu’nun birincisi
olan fuar; Medyafors Fuarcılık organizasyonu, UFRAD işbirliği ve Coldwell Banker

Türkiye Ana Sponsorluğunda 12-15 Ekim 2017’de CNR’da…

Sağlığı için pozitif değişim 
yapmak isteyen toplumlara 

tatlı için alternatif sunumlar…
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Haberler

Girişimcilik Dünyasına yeni bir soluk kattı!
“Girişimci Geliştirme Programı” olarak bir yıldır faaliyet gösteren Girişim Hareketi girişimci

adaylarının heyecanla beklediği ilk buluşmasını Mayıs ayında gerçekleştirdi.

Girişimcilik ekosistemine ivme ka-
zandıran ve kısa sürede katılımcı-

larının desteğiyle hızla büyüyen Girişim
Hareketi (GH)’nin bu ilk buluşmasında
çok değerli isimler deneyimlerini, başa-
rı ve başarısızlık hikayelerini; start-up
lar ve fikri olan girişimciler ise projele-
rini bu platformda paylaştılar. Program
sırasında iki yeni şubenin direktörlük
protokol imza töreni ile birlikte Girişim
Hareketi ve JCI Türkiye arasında işbirliği
protokolü imza töreni gerçekleşti. GH
İstanbul Direktörlüklerini Avrupa Yakası için Volkan Çevik ve Ana-
dolu Yakası için Zeynep Çifçili üstlendi. Bu kapsamda ilk seminerde
“Girişimciler için İş Modeli Tasarımı”nı anlatan GH Koordinastörü

İsmail Haznedar’ın girişimci adaylarına
notu ise şöyle: “Bir Anka Kuşu misali
yeniden doğabilmek, içinizde canla-
nan fikirleri hayata geçirebilmek veya
start-up’ınız için en iyisini öngörebil-
mek adına siz de “girişime varım” de-
yin. Biz, girişimcilik ekosisteminde be-
raber bir değer yaratabileceğimize ina-
narak yola çıktık ve her geçen gün in-
sanların içinde filizlenen o küçük esin-
tilerin gitgide büyüyen bir iletişim ağı
içerisinde hayat bulduğuna tanık olu-

yoruz. Bu noktada söz konusu olan içinizdeki küçük bir arzu, bir ni-
yet veya zihninizde canlanan bir fikirse dahi, siz de bu girişim ha-
reketine katılın.”

Çiğ köftede 15 bin TL’ye franchise fırsatı

Kahve Topraktan Fincana, Cenk Girginol ta-
rafından kaleme alınan Türkiye’nin yazılan

ilk ve tek kahve biyografi kitabıdır. Kahvenin
topraktan fincana gelene kadar ki hikayesini,

demleme yöntemlerini, makine kullanımını,
kahvenin nasıl alınıp, nasıl saklanacağını, nasıl
öğütüleceğini ve nasıl tadımlanacağının de-
tayları, hiç kahveyi bilmeyen bir kahve severin
anlayacağı sade bir dille aktarılmıştır. 
Fransız Gourmand World Cookbook Awards

tarafından yılbaşında Türkiye’nin En İyi Kah-
ve Kitabı ödülü sonrası 59 ülke arasında
Best in the World için finalist shortlist’e se-

çilmiş ve Türkiye’yi temsil etmiş, 27 Mayıs
2017 günü Çin’de yapılan ödül töreninde ise
“Best in the World”- 2017 Dünyanın En İyi

Kahve Kitabı ödülüne layık görülmüştür. Türk
bir yazar olarak Cenk Girginol’un bu alandaki
başarısı kahve sektörü için bir ilktir.

25 ilde 320 şubeye ulaşan Kahta Çiğ Köfte 2017’de
Türkiye genelinde 60 franchise şube açmayı planlıyor.

ruz” dedi. Bir
dükkanın aylık
ciro hedefi ise 20
bin ile 30 bin TL
arası. Ancak bu
noktada lokas-
yonun önemine
vurgu yapan Gü-
zelaydın, günde
3 bin TL ciro yapan şubelerin olduğuna dikkat
çekerek; “Stant konseptinin yatırım maliyeti 20
bin TL. İlk açılışta 150 kg ücretsiz çiğ köfte teda-
riği sağlıyoruz. Bünyemizde yer alan eğitmen-
lerimiz işletme personeli için gerekli eğitimleri
sağlıyor” dedi.

Adıyaman’nın çiğ köfte lezzetini seyyar ara-
ba ile müşterilerine sunmaya 1990 yılında

başlayan  Kahta Çiğ köfte, ilk şubesini 2000 yı-
lında İstanbul Gültepe’de  açtı ve Kahta Çiğ Köf-
te artık aranan bir lezzet oldu. 2005 yılında
franchise vermeye başladı. Bugün Kahta Çiğ-
köfte markasıyla 25 ilde 320 şubeye ulaştıklarını
söyleyen Adil El Gıda Yön. Krl. Bşk. Orhan Güze-
laydın, bir restoran 15 bin TL yatırım bedeli ile
kurulabiliyor. En az 5 metrekareden başlayan
küçük bir dükkan, bu iş modeli için uygun ola-
biliyor. İsim hakkı bedeli ise alınmıyor. Bunun
yanı sıra franchise mağazalardan royalty bedeli
de talep etmediklerini belirten Güzelaydın, “Biz
bayilerimize ticari bir işletme gözüyle bakmıyo-

Balın peşinde süren günlük ha-
yat, bir macera niteliğinde zorlu

ve riskli olduğu kadar benzersiz bir
ödüle de sahip. Dünyanın dört bir
yanında her yoğun emek gerektiren
işte olduğu gibi… Sevgi ile emeğin
birlikte buluştuğu, harmanlandığı
ve kucaklaştığı! 
Balcı Hacıoğlu, 1953 yılından başla-
yarak günümüze kadar uzanan; mil-
yonlarca çalışanı ile birlikte bıkma-
dan usanmadan her gün sağlığı,
doğallığı ve lezzeti sofralarınız ile
buluşturuyor.…
Hali hazırda Balcı Hacıoğlu ürünleri;
120 market zincirinde sergilenmek-
te olup, Türkiye’de 10 şubeye ulaş-
mıştır. Yurt dışı lokasyonlar ile gö-
rüşmeler de sürdürülmektedir. Doğ-
ru ve emin adımlarla büyüme pren-
sibi ile 2015 yılında bayilik ve franc-
hise verme kararı almış ve o günden
bugüne hızla büyüme potansiyeli-
ne erişmiştir.

Balın peşinde…
“Bal toplamak bol zaman,
yüksek enerji ve fazlaca

cesaret gerektirir”

“2017 dünyanın en iyi kahve kitabı”
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Perakende sektöründe 25 yıldır faaliyet gösteren Silk and Cash-
mer. Çin, Moğolistan ve Hindistan’dan 60’a yakın fabrikadan

ürün tedarik ediyor, yıllık 150 bin adete yakın ipek, 150 bin adete
yakın da kaşmir ürettiriyor. Silk and Cashmere Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ayşen Zamanpur, “Bayilerin kâr marjını ve ödeme planlarını
kazan-kazan yaklaşımıyla çok avantajlı hale getirdik” diyor.
Bugüne kadar kendi açtığı mağazalar ve corner’larla büyüyen mar-
ka, strateji değişikliğine giderek, 2017-2018 kış sezonunda yurtiçi
ve yurtdışında bayilik ağına yatırım yapmaya hazırlanıyor. Bugün
yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere toplam 38 mağazayla faaliyet gös-
teren Silk and Cashmere’in corner’larla birlikte toplam 200 satış
noktası bulunuyor. 
Üç yıl içerisinde sezon başına 3 yurtiçi ve 3 de yurtdışı bayiliği ver-
meyi planladıklarını söyleyen Zamanpur, böylece yaklaşık 20 ma-

ğaza açmayı he-
deflediklerini be-
lirtti. Yurtdışında
Almanya, Belçika,
Avusturya, İskan-
dinav ülkeleri,
Çek Cumhuriyeti,
Azerbaycan, Ka-
nada, Katar ve
Kıbrıs’a bayilik ve-
rilmesi hedefleni-

yor. Yurtiçinde ise İstanbul Bağdat Caddesi ve Emaar, Denizli, Eski-
şehir, Gaziantep, Adana, Antalya ve Mersin mağaza açılması plan-
lanıyor. 
Ayşen Zamanpur, “Stok yapımızı yeni bayilere sürekli ürün sağlaya-
cak şekilde planladık; global bayilik için son derece hazır haldeyiz.
Kâr marjını ve ödeme planlarını da kazan-kazan yaklaşımıyla çok
avantajlı hale getirdik” diye konuşuyor.

130 bin dolara açılabilir
Franchise bedelinin ödeme koşullarını altı aya uzattıklarını, giriş be-
delini minimuma indirdiklerini vurgulayan Zamanpur, corner bayi-
liğinin 20 bin dolardan başladığı bilgisini veriyor. Büyük bir mağa-
zanın açılış maliyeti ise m2 başına 700 dolar olarak ifade ediliyor. Ci-
ro üzerinden herhangi bir bedel alınmıyor. Bayiler sezonluk ortala-
ma 60- 80 bin dolar arasında ürün alımı yapabiliyor, bununla bir-
likte ortalama bir mağaza 130 bin dolara açılabiliyor.

Strateji değiştirerek 
bayilikler verecek
Perakendede çeyrek asırdır kendi

mağazalarını açarak veya corner’larda 
yer alarak büyüyen Silk and Cashmere, 

3 yıl içinde yurtiçi ve yurtdışında yaklaşık 
20 bayilik vermeyi hedefliyor.
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Röportaj

“
Gönül Kahvesi Yön. Krl. Bşk. Yaman YARDIMCI

Planımız, 2017 yılını yurt dışında en 
az 10 şube ile bitirmek, 2023 yılında

ise yurt dışında hedef en az 223 şube…

ve Ağustos 2017’de Seef Mall Manama, Bah-
reyn’de  2.şubelerini açarak, yurt dışında şu-
belerini arttırmaya devam etmektedir. 2017
yılını yurt dışında en az 10 şube ile bitirmeyi
planlamaktayız.2023 yılında Dünyada ise en
az 223 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz.

Gönül Kahvesi  franchise 
sisteminizi anlatabilir misiniz?
Gönül Kahvesi,akılcı kurgulanmış ve sade iş-
leyişi ile riskleri ilk başta yok ederek ilerledi-
ği için kendisini sürekli bu sektörde geliştir-
mekte ve farklılaştırmaktadır.
Sistemin %99’u Gönül Kahvesi tarafından
oluşturulmuş, geriye kalan % 1’lik kısımda
girişimci adaylarımızın işletmenin başında
durup,işletmeye sahip çıkmasıyla tamam-
lanmaktadır.

Girişimcide ne tarz özellikler 
arıyorsunuz? Lokasyon 
konusunda kriterler 
nelerdir? 
Girişimci adayının, işinin başında durup, işini
severek yapması ve açılış öncesi almış oldu-
ğu eğitimleri uygulaması gibi özelliklere sa-
hip olması gerekmektedir. Kiralama ve lokas-
yon şartları uygun olan, doğru yatırımcı ile
ilerleyebileceğimiz, AVM veya cadde kon-
septleri bizim hedeflerimiz arasındadır.

”

“Dünya’da bir gün herkes 
Türk Kahvesi’ni tadacak”

sandviç-simit-tost-börek çeşitleri olmak
üzere, 6 ana bölüme ayrılabilir.

Yurt içi ve yurt dışı büyüme 
planlarınız doğrultusunda 
bundan sonra nasıl bir  
strateji izliyorsunuz?
“Dünya’da Bir Gün Herkes Türk Kahvesi’ni Ta-
dacak!” sloganıyla yolumuza  devam ediyo-
ruz.

Yurt dışında nerede şubeniz var?
Yeni şubeler açma planları 
yapıyor musunuz? 
Gönül Kahvesi, ilk yurt dışı şubesini Mayıs
2014’te Saraybosna'da, 2. şubesini 15 Mart
2017’de Bahreyn’in Muharrag şehrinde ki
Seef Mall da,3. şubesini ise 10 Nisan 2017’de
Avusturya’nın Dornbirn şehrinde açmış bu-
lunmaktadır.
Gönül Kahvesi, Haziran 2017’de Saraybosna

Girişimcilik başarınızı, kahve
sektörüne girişinizi nasıl
özetlersiniz? 

1992 yılında gıda sektörüne giren grubumuz,
sağlam alt yapısı ve tecrübesiyle ilk şubesini
2002 yılında İzmir’de açmıştır.2002 yılından
bu yana ‘‘Gönül Kahvesi’’ markasıyla yoluna
devam etmektedir. Gönül Kahvesi, Türkiye’de
ki ilk ve tek butik kahve zinciridir. Türk Kah-
vesi, espresso ve diğer tüm kahveleri, özel
formülleriyle harmanlayıp sunmaktadır. Gö-
nül Kahvesi, misafirlerine günlük streslerini
atacakları rahat bir ortamı, doğal ve lezzetli
ürünleri ulaşılabilir lokasyonlarda, güler yüz-
lü hizmet kalitesi ile sağlamaktadır.Bu olumlu
etkenlerde başarıyı getirmektedir.

Ürün çeşitliliğiniz hakkında 
bilgi alabilir miyiz?
Ürünlerimiz; kahve çeşitleri, soğuk içecekler,
bitki çayları, pasta çeşitleri, dondurmalar,
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Haberler

Türkiye’de 30 yıldır ‘hamburger’ de-
nince akla gelen McDonald’s, hızlı

servis sektöründe standartları belirli-
yor, tarih yazıyor. Türkiye’de kapılarını
1986 yılında açan McDonald’s bugün
1 milyarıncı hamburgerini servis etti.
McDonald’s Genel Müdürü Oğuz
Uçanlar, McDonald’s’ın 11 yıldır tüm
tüketicilere kapısı açık olan mutfağın-
da misafirlere kendi pişirdiği hambur-
gerleri ikram etti. McDonald’s Türkiye
Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, “kalbi-
miz” dediği McDonald’s mutfağına gi-
rerek, 1 milyarıncı hamburgeri pişirip
servis etti. Uçanlar, “Türkiye’ye adım
attığımız gün, hızlı servis sektörünün
oyun kurucusu olduk. Standartları biz
belirledik, Türkiye’ye hızlı, lezzetli, ka-
liteli hamburgerler servis ettik. Bugün
1 milyarıncı hamburgerimizi hazırlar-
ken de ilk günkü özeni ve heyecanı

“Türkiye’yi hızlı servis
restoranı kavramı ile
tanıştıran McDonald’s 11 yıl
önce sektörde yine bir ilki
gerçekleştirerek “Herkese
Açık Mutfak” projesini

hayata geçirdi…”

duyuyoruz. Türkiye bize, biz de kendi
standartlarımıza çok güveniyoruz. Bu
yüzden de sektörde mutfağının kapı-
larını misafirlerine açan ilk şirket ol-
duk. Türkiye’yi hızlı servis kavramı ile
tanıştıran bu büyük mutfak 1 yılda
yaklaşık 100 milyon kişiye hizmet ver-
di” dedi.

“Sürdürülebilir 
Hamburger Stratejisi”
McDonald’s restoranlarını her gün 70
milyon insanın ziyaret ettiğine dikkat
çeken Uçanlar, “Her gün Türkiye nüfu-
su kadar insanın sadece lezzetimiz için
bizi tercih ettiğini söylemek mümkün
değil. Biz lezzetimiz kadar kaliteli
ürünlerimiz ile de tercih ediliyoruz. 30
yıldır vazgeçilmez olmamızı sağlayan
bu iş modeline biz ‘Sürdürülebilir
Hamburger Stratejisi’ diyoruz” dedi.

Kahve sektöründe fark yaratıyor…

1 milyarıncı
hamburgerini 
servis etti

İzmir’in Meşhur
Dönercisi

Dönerci Orhan, tüm lezzet sever müşterilerine,
yıllara dayanan deneyimi ile hazırlanan, gur-

melere layık dönerlerinin yanında kaliteli hizmet
de sunuyor. Personeline her ay düzenli hijyen eği-
timleri veren marka, müşteri ilişkilerini daha iyiye
taşıyacak uygulamaları da hayata geçiriyor. Rah-
manoğlu ailesinin en önemli mirası, Türkiye’nin ilk
butik döner markası Dönerci Orhan, 41 yıldır gele-
neksel et döner lezzetini, sunumu ve kalitesi ile ka-
zandığı müşteri potansiyelini, artan şube sayısıyla
hızla büyütmeyi sürdürüyor. Dönerci Orhan, “dö-
ner usta işidir” sloganı ile Türk mutfağının bir par-
çası olan geleneksel döner lezzetini tüm şubeleri-
ne, aynı özenle yansıtıyor.

Franchising Sistemi: Yüksek Kazanç Fırsatı
Dönerci Orhan, Ege’nin incisi İzmir Işıkkent’te bu-
lunan uluslararası standartlardaki fabrikasında
üretilen taze ve sağlıklı ürünlerini Türkiye’nin dört
bir yanına yaymak için Franchising hizmeti de sağ-
lıyor. Dönerci Orhan Franchising Sistemi, kendi işi-
ni kurmak isteyenlere düşük maliyetlerle işletme
kurmayı vadediyor.

FM Kahve, geniş ürün ve ekipman yelpaze-
si ile kahve sektöründe pek çok yeniliğe

öncülük ediyor. Gıda sektöründe kurumsal-
laşmasını tamamlamış, kendi sektöründe de
öncü tedarikçiler arasında yer alan FM Kahve,
ülkemizin bütün bölgelerindeki çalışmalarını
yoğunlaştırmaktadır. FM Kahve, geniş ürün
ve ekipman yelpazesi ile kahve sektöründe
pek çok yeniliğe öncülük etmektedir. Piyasa-
da kendi markaları olan Cafe Rino , Simonelli,
Mr. Smooting ile bulunmakta ve markaya/ki-
şiye özel paket tasarımı konusunda da uz-
manlaşmış kadrosuyla yer almaktadır.  FM Kahve sadece tedarikçi
ve üretici olarak değil, işletmelerin sorumlu bir partneri gibi hare-
ket ederek , profesyonel olarak hizmet vermektedir.

FM Kahve Yönetici Ortağı Mehmet Koca, sek-
törün yatırımcı için oldukça  karlı  olduğunu
dile getirerek, İnsan sağlığını ve çevreye du-
yarlılığı önemseyen hizmet anlayışıyla Türki-
ye’de  kahve üretimi ve tedarikinde emin
adımlarla büyüyoruz. Markamıza ve ürünleri-
mize olan ilgi oldukça memnun edici.
Türkiye’de son 5 yılda yıllık ortalama %25 bü-
yüme ile %100 üzerinde bir büyüme gerçek-
leştirdi. Önümüzdeki 5 yılda Türkiye kahve pa-
zarının 1 milyar TL ye ulaşacağı öngörülüyor.
Bizler bir gülüşe, bir günaydına ya da iyi ak-

şamlara değer vermeye devam ettiğimiz sürece çalışanların mut-
luluğu müşteri sadakatine dönüşecek ve bu da işimizi sürdürüle-
bilir kılacaktır dedi.

‘’Mükemmel Kalite Mükemmel Hizmet’’ anlayışı ile 2009 yılından beri gıda
sektöründe hem tedarikçi hem de üretici olarak faaliyetlerini sürdürüyor.





malarının başında yer alan Francorp Orta Doğu Başkanı Imad Cha-
rafeddine, Orta doğu pazarına giren markalara destekler sağladık-
larını, markalaşma yolunda her türlü desteği verdiklerini anlattı. Zin-
cir marka olmaları yolunda Türk markalarına izlemeleri gereken yol
konusunda tavsiyelerde bulunan Charafeddine Türk markalarının
Orta Doğu Pazarına yönelmelerinin markaya sağlayacağı fırsatları
dile getirdi. Yurt içindeki başarılarının yanında yurtdışında da ülke-
mizi başarılarıyla temsil eden ve ‘’Etin Profesörü’’ olarak anılan Gü-

naydın Et Restoranları kuru-
cu ortağı  Cüneyt Asan Orta
Doğu Pazarı’na giriş hikâye-
lerini ve pazara bakış açıları-
nı anlattı. 
Orta Doğu pazarına ağırlık
verdiğini dile getiren Cü-
neyt Asan, Türk marka sa-
hiplerine daha cesur olma-
ları gerektiğini konusunda
önemle vurgu yaptı. Dubai
ve çevresinde daha fazla
restoran sayısına ulaşmak
istediklerini dile getiren
Asan, zamanında zorluklar
yaşasa da sabredilmesi ge-
rektiğini sonunda başarının
geldiğini vurguladı.
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#RoadtoDubai

Türk Markalarının global atağında, Ortadoğu ve Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE) pazarının dinamiklerinin konuşulduğu “Türk Markalarının İhracatı“

konulu ikinci toplantı Medyafors Fuarcılık ev sahipliğinde 17 Mayıs 2017’de 
Le Méridien İstanbul Etiler’de düzenlendi.

Ortadoğu pazarı

Medyafors Fuarcılık A.Ş moderatörlüğünde; Dubai Index
Holding & Index Fuarcılık CEO’su Anas A.S. Al Madani,
Francorp Orta Doğu Başkanı Imad Charafeddine, Günay-

dın Et Restoranları kurucu ortağı Cüneyt Asan, Al Sharif Advocates
& Legal Consultants hukuki danışmanlık firmasından Avukat Ali Çe-
tinkaya ve Consulta Yönetim Danışmanı Tolga Acarlı konuşmacı ola-
rak yer aldılar. Index Holding Ceo’su Anas Al Madani, Index Hol-
ding’in tanıtım sunumunu gerçekleştirdi. Bunun yanında, Dubai
franchise Fuarı’nı organize
eden firma olarak yatırımcı-
ların Türk markalarına bakış
açısını ve genel olarak Du-
bai franchise pazarını dinle-
yicilere aktardı. 
Özellikle Dubai Franchise
fuarının ziyaretçi profilin-
den bahseden Al Madani,
yatırımcıların her sektörden
markaya ayrı ayrı değer ver-
diğini dile getirdi; Orta do-
ğu pazarında hangi sektör-
lerin daha avantajlı ve daha
kolay franchise ile büyüye-
bileceğini aktardı.
Dünya üzerindeki en önem-
li franchise danışmanlık fir-

Medyafors Fuarcılık, Türkiye yetkili acentesi olarak, The Global Franchise Market Fuarı’nı Türk Markalarının Ortadoğu’ya açılan kapısı olarak değerlendiriyor.



Consulta yönetici ortağı ve Yönetim Da-
nışmanı Tolga Acarlı konuşmasında, Tur-
quality Başvuru Kriterleri, Marka Destek
Programları, Turquality Destek Kalemle-
ri, Performans Unsurları hakkında bilgi-
ler verdi. Turquality Programı Kapsamın-
daki Markalar, Birleşik Arap Emirliği'nde-
ki Turquality almış markalarından örnek
vererek anlatımını gerçekleştirdi. Tur-
quality almanın markalara ne tür avan-
tajlar kazandırdığı konularında da bilgi-
ler veren Acarlı her markanın destek al-
mak için çaba göstermesi gerektiğini di-
le getirdi. Al Sharif Advocates & Legal
Consultants avukatlık bürosundan Avu-
kat Ali Çetinkaya Dubai’de Yatırımın Hu-
kuki Alt Yapısı konusunda bilgiler verdi.
Markaların pazara girerken sözleşmenin sağlamlığına çok önem ver-
meleri gerektiğini dile getiren Çetinkaya, Dubai yasalarından ve He-
lal Sertifikası’nın öneminden de bahsetti. Orta doğu Pazarı’nın dina-
miklerinin, franchise ve perakende sektörünün detaylarının konu-
şulduğu toplantıda, Orta doğu pazarına giren bir marka şirket kuru-
lumu için neler yapmalı, marka tescili için neler yapılmalı sorularına
yanıtlar bulundu.

İmzalanan anlaşmalar toplantıya
damga vurdu 
Toplantı sonunda Medyafors Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Öz-
han Erem ve Francorp Başkanı Imad Charafeddine arasında imzala-
nan anlaşma ile Francorp İstanbul’un temelleri atılmış oldu. Konuyla

İlgili Medyafors Fuarcılık Yönetim Ku-
rulu Başkanı Özhan Erem, ‘’imzalanan
anlaşmanın Türk Markaları için hayırlı
olmasını dilerim. Ortak çalışma ile yerli
markalar gerçek danışmanlık hizmeti
alarak artık dünyaya daha sağlam
adımlarla açılmış olacaklar’’ dedi.  Aynı
zamanda Medyafors Fuarcılık ve Index
Holding arasında da imzalanan işbirliği
anlaşması ile artık Türk Markaları’nın
Orta Doğu’ya açılması daha kolay ola-
cak.
Medyafors Fuarcılık organizasyonu ile
2.si düzenlenen Türk Markalarının İh-
racatı Konulu toplantılar devamlılığını
koruyacak.

#RoadtoDubai
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 Markalarını kucaklıyor!
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Haberler

Popeyes® Türkiye 10 yaşında!

Türkiye’deki tavuk severleri 12 saat marine
edilmiş, çıtır çıtır ve sıcacık tavuk lezzetle-

riyle buluşturan Popeyes, 10. yılında restoran
sayısını 170’e ulaştırarak Türkiye’deki liderliğini
korumaya devam ediyor. Popeyes başta Orta-
doğu ülkeleri olmak üzere, çoğu Avrupa ülkesi
tarafından da örnek model olarak ele alınıyor.
TAB Gıda Gen. Md. Caner Dikici, “Popeyes ile
Türkiye’de hız kesmeden büyüyerek liderliği-
mizi koruyoruz. Bugün bulunduğumuz nokta
TAB Gıda’nın vizyonunun, sektöründeki liderlik
kabiliyetinin ve bu yolda sahip olduğu tutku-
nun kanıtıdır. Yüksek kalite standartlarımız sa-
yesinde Popeyes ile 10 yıl içinde önemli bir ba-
şarı hikayesine imza attık. Liderliğimizi pekiş-
tirmek için istikrarlı bir şekilde yatırımlarımıza
devam ediyoruz. Türkiye’de 1000 restoranımız-
la 20 bine yakın kişiye istidam sağlıyoruz. Bu
rakamın 3.500’e yakınını Popeyes çalışanları
oluşturuyor” dedi.

TAB Gıda Popeyes ile ödüllere doymuyor
Türkiye’deki başarılı Popeyes operasyonunun

global tarafın-
dan ilgiyle izlen-
diğini ve takdir
edildiğini belirten
Dikici, “Global ope-
rasyon tarafından da
ödüllendirilmeye de-
vam ediyoruz. 
Tekirdağ Tekira
Popeyes restoranı-
mız 2016 da sergiledi-
ği performans ile ‘‘Silver Plate’’ kazandı. Ayrıca
2016 yılında en fazla Popeyes restoranı açan
franchisee olmamızdan dolayı Popeyes Global
tarafından “Developer of the Year” ödülüne de-
ğer görüldük. 
Geçtiğimiz yıl da Mersin Forum AVM Popeyes
restoranımızla “Golden Plate” ödülüne layık gö-
rülerek dünyadaki standartları en yüksek Pope-
yes restoranı seçilmiştik. Yine 2016’da Popeyes
Global tarafından “Franchisee of the Year” ödülü-
nü aldık. 2015 yılında ise “International Market of
the Year” ödülüne layık görülmüştük” dedi.

Dünyanın en çok gelir elde eden
sektörlerinin başında gelen

otomotiv endüstrisi; ülkemizde de
her gün trafiğe çıkan 3000* yeni
araçla büyümeye devam ediyor. Ba-
rınma, gıda ve giyimden sonra kriz-
den etkilenmeyen, istikrarı ve hızını
koruyan yedek parça sektörü de bu
büyümeden payını her yıl iki haneli
rakamlara yükselerek alıyor. Oto-
mobil yedek parça pazarında 12 yıl-
dır Alman araç grubunda hizmet
veren Simkan Otomotiv A.Ş, tekno-
lojik altyapısı sayesinde kurduğu
katma değerli hizmet ve lojistik
operasyonuyla, sektörde eşsiz ve
etkin bir operasyon gücüne sahip.
40’a yakın markanın Türkiye distri-
bütörlüğü ve bayiliğini yaparak
tampondan tampona ürün buluna-
bilirliğini, yine Simkan Teknoloji A.Ş.
sayesinde kurduğu ERP ve B2B alt-
yapı entegrasyonu ile her gün bin-
lerce müşterisine ulaştırıyor.

Marka, Almanya, Yunanistan ve İtal-
ya’daki deneyimlerinden sonra; Tür-
kiye’deki pazarında büyümesine
katkı sağlamak için en doğru yolun
teknoloji, lojistik ve hizmet kalitesi-
nin tüm püf noktalarını paylaşmak
olduğuna karar verdi ve yeni mar-
kası Simkan Express ile Franchise iş
modelini uygulamaya başladı. Bu iş
modeli; depo entegrasyonları, yük-
sek standartlı hizmet, ortak tekno-
lojik altyapı ve uzman iş gücünü,
tüm iş ortaklarıyla paylaşma ve ka-
zandırma temeline dayanıyor. De-
neyimleri ile, bugün 2 milyar $ bü-
yüklüğündeki sektörün liderlerin-
den olmanın yolunun; bir üst mo-
dele geçmek olduğunu gösterdi.

İlklere 
imza atıyor

Dünya mutfağıyla beğeni topluyor

Dilek Gıda A.Ş. Kurucu Ortağı Cabir Yazıcı,
Dilek markasının kuruluş öyküsünü, üre-

tim ilkelerini ve franchising yaklaşımını anlattı.
Dilek'in zengin ürün yelpazesi ile hayattan ke-
yif almayı bilenlerin tercihi
olduğunu ifade eden Cabir
Yazıcı, "Ülkemizde ev dışın-
da yemek yeme kültürü gi-
derek gelişiyor. Bu, çalışan-
lar için de bir ihtiyaç haline
geldi. Dolayısıyla biz de ka-
fe ve restoranlarımıza dün-
ya mutfaklarından yeni lez-
zetler ilave ederek geniş ke-
simlere hitap etmekteyiz.
Yolculuğuna 1957 yılında
başlayan, bugün ise İstan-
bul'un 40 seçkin noktasında hizmet veren Di-
lek; Türkiye'de pastane, kafe ve restoran kon-
septini bir arada uyguluyor. Rahat ve konforlu
mekânlarımızla İstanbul'un tercih edilen bir
markası olduk" dedi. 
"Dilek sadece geleneksel Türk yemekleriyle de-
ğil, dünya mutfaklarından sevilen lezzetleri
Türk damak tadına uyarlama becerisiyle de mi-
safirlerin beğenisini topluyor" diyen Yazıcı, şu

sözleri kaydetti: "Bu kategorilerin yanı sıra çiko-
lata, pasta, sütlü tatlı, kek, börek ve baklava çe-
şitleri de sunan Dilek, misafirlerini haftanın her
günü 07.00 ile 24.00 saatleri arasında ağırlıyor. Mi-

safirlerimizin dileklerini ger-
çeğe dönüştürmek için 6
bin 500 m2'lik son teknoloji-
nin kullanıldığı merkezimiz-
de tüm ürünlerimiz işin ehli
ustalar tarafından üretil-
mektedir. Franchise taleple-
rinin değerlendirilmesinde
hem girişimcinin hem de se-
çilen mağaza ve lokasyonun
uygunluğu temel ilkemizi
oluşturmaktadır. Bu sistem,
uygulama ve etkin kontrolle

birlikte başarıyı beraberinde getiriyor. Çalışanla-
rının mutlu olduğu ve aynı zamanda güven duy-
duğu şirket kültürü ile misafirler en iyi şekilde
ağırlanıyor. Dilek şu anda İstanbul'da 40 şube ile
hizmet vermektedir. Yurt dışında S. Arabistan'da
ilk şubemizi açtık, yakın zamanda Katar Doha'da
bir şube daha hizmete alacağız. Gelen talepler
üzerine Türkiye'nin diğer illerinde de şubeler aç-
mayı planlıyoruz."

Türkiye’nin hızlı servis restoran zinciri 
TAB Gıda güvencesi ile hızla büyüyen Popeyes, 

10 yılda 40’tan fazla şehirde 170 restorana ulaştı.





Türkiye’de 2008 sonrası hediyelik meyve
pazarının hızlı yükselişini görüyoruz. Bize
sektörden bahsedebilir misiniz? e-ticaret

perakende pazar büyüklüğü nedir?
Türkiye’de bu pazar 2008 yılından beri yer almaktadır. Yenile-
bilir hediyeler bir yeniliktir ve yeni şeyler her zaman ilgi duyar.
Çeşitli firmalar faaliyetlerini sürdürüyor. Kimisi uzun süre, kimisi
kısa süre içinde yaşamını sonlandırmak zorunda kalıyor. Nefis
Demet olarak bu faaliyette olan en uzun firmayız diyebilirim.
2012 yılında online alışverişin gelişmesiyle birlikte büyük bir
yükselişe geçen hediyelik meyve pazarı hız kesmeden büyü-
meye devam ediyor. Türkiye’de hediyelik meyve pazarı 15 mil-
yon TL. Biz bu pazarın yüzde 67’sini kapsıyoruz. 

Cadde mağazacılığı mı yoksa online satış 
franchise mı veriyorsunuz. Biraz bize sistemi 
anlatabilir misiniz?

Nefis Demet bildiğiniz
klasik bir online hediyelik
portalı değildir. Hibrid bir
yapıya sahiptir;hem onli-
ne satış hem de fiziki pe-
rakende satış da olabilir.
Yatırımcı arz ederse üre-
tim yeri kuytu bir yerde
yalnız üretim yeri olarak
değil; cadde mağaza –
kafe olarak da işletilebilir.  

Franchise bedelleri-
nizden bahseder
misiniz? 
Franchise bedeli bayinin
bulunacağı ile göre de-
ğişmektedir. 10.000 $’dan
itibaren başlamaktadır.

Nefis Demet Genel Müdürü Devrim AYDIN

Sosyal medyanın satışlarınızdaki etkisi nedir?  
En çok hangi yaş grubu girişimciler size 
başvurmaktadır?
Satışlarımızda sosyal medyanın etkisi çok büyük. Yarattığımız
ürünlerin alıcı görünümü sayesinde sosyal medyada paylaşım-
larımız yüksek beğen ve paylaşım alıyor. Dolayısıyla birçok kişi
tarafından takip edilmiş oluyoruz. En çok 30-45 yaş arası takip-
çilerimiz tarafından ilgi görüyoruz.

Markaya yatırım yapacak girişimcilerde 
hangi özellikleri arıyorsunuz?
Öncelikle franchise taleplerinde dikkat edeceğimiz en önemli
nokta markamıza ne kadar katkı
sağlanacağı. Franchise ve-
receğimiz bölgede
standarta uygun şe-
kilde sepetlerin ha-
zırlanması ve za-
manında tesli-
matı için franc-
hisemızı uzun
bir eğitim süre-
cinden geçiri-
yoruz. Çalıştığı-
mız sektör hedi-
yelik meyve sek-
törü… Herkes sev-
diğine verdiği hedi-
yenin kusursuz olmasını
ister. Dolayısıyla bayilerde
aradığımız özellik bu işi severek
ve kusursuz şekilde yapmasıdır. Biz franchiselarımıza; lokas-
yon seçim desteği, eğitim, kurulum aşamasında danışmanlık
hizmeti, reklam desteği, pazar sürekliliği, bilgi birikimi, yöne-
tim desteği, pazarlama strateji yönlendirmesi gibi avantajlar
sağlıyoruz. 
Ayrıca kazan kazan mantığı ile ilerliyoruz. Sitemizin dışında
Türkiye’nin bu alandaki önemli markaları ile ürün tedariği ko-
nusunda iş ortaklığı yapıyoruz. O noktalardan ve merkezden
gelen siparişleri lokasyon doğrultusunda franchiselarımıza
yönlendiriyoruz.

Yurtiçi ve yurtdışına dair hedefleriniz nelerdir? 
Şimdilik hedefimiz Nefis Demet markasını Türkiye çapında
güçlendirip büyütmektedir. 

Hediyelik meyve sepetinin 
en kârlı hali 
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Röportaj

Türkiye’de hediyelik meyve pazarı 15 milyon TL…
Biz bu pazarın yüzde 67’sini kapsıyoruz. 

Satışlarımızda sosyal medyanın etkisi büyük.





Türkiye’de 40’ı aşkın restoranıyla etin
en güvenilir adresi olan Günaydın, 8

Mayıs’ta 4’üncüsü düzenlenen Türkiye Al-
tın Palmiye Ödülleri’nden “Yılın Lezzet
Markası” ödülüyle döndü.
Yüksek kaliteli et seçenekleriyle açıldığı
her noktada aynı hizmeti sunan Günay-
dın, 1 milyon kişinin oylarıyla müzik, si-
nema, televizyon ve iş dünyasının en iyi-
lerinin belirlendiği 2017 Türkiye Altın Pal-
miye Ödülleri’nde, “Yaşam ve İş” katego-
risinde ödüle layık görüldü.

Günaydın’ın “Et Profesörü” olarak anılan
kurucu ortağı Cüneyt Asan; ödülü şöyle
değerlendirdi: “52 yıl önce modern or-
tamda en kaliteli eti sunma hayaliyle yola
çıktık.
Bugün lezzetimizin halk tarafından da

bir “lezzet markası” olarak onaylandığını
görmek bize çok gurur veriyor. Yeni yatı-
rımlarla sadece Türkiye’de değil, dünya-
nın farklı noktalarında da Günaydın lez-
zetini tanıtmaya ve misafirlerimize en iyi
eti sunmaya devam edeceğiz.”
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Haberler

Türkiye’nin et konusundaki en iddialı restoranı Günaydın,
4’üncüsü düzenlenen Türkiye Altın Palmiye Ödülleri’nde
“Yılın Lezzet Markası” ödülünü kucakladı.

Etin kaliteli adresine Altın Palmiye 
Ödülü: “Yılın Lezzet Markası”

Autority Group Holding iş ortaklarına ve müşterilerine de-
ğer yaratmayı ilke edinen şeffaf yönetim ve hizmet anla-

yışı çerçevesinde, rekabette kazanan, uzmanlığı ile danışman-
lık yapan, sektöre yön veren lider markalarıyla pazar standart-
larını belirleyerek, beklentilerin ötesinde hizmet anlayışı ve
ürün çeşidi  yaratmaktadır. Dünyada tüketicinin beğenisini ve

sadakatini kazanmış
lider lastik markalarını
bünyesinde barındı-
ran Lastik Vs; Türki-
ye’nin ilk ‘Fast-fit’ kon-
septi Speedy; ikinci el
araçlara bağımsız ve
tarafsız ekspertiz ağı
sağlayan Garanto; Ka-
nada, ABD, Fransa, ve
Birleşik Krallık’da
430’u aşkın şubesiyle
dünyanın lider hasar
onarım markası Fix
Auto ve son olarak fi-
lo kiralama alanında
Enterprise ile ortaklığı

Fleetwise markalarıyla beş iş kolunda servislerinin karlılığını
artırmayı hedefleyen  Autority satış sonrası pazarda tek nok-
tada en kapsamlı hizmeti veren kurum olma vizyonu doğrul-
tusunda büyüyor.
Kurum ve müşterilerin fiyat performans açısından tercih ettiği,
araçlarını güvenle teslim ettiği karlı hizmet noktalarına dönüş-
mesini ve yatırımın en sert virajlarda dahi değerini kavramasını
amaçlayan aurity farklı yatırım profilleri için farklı seçenekler
sunuyor.

Emin adımlarla
hızla büyüyor...

Geleceğe sağlıklı
bir  yatırım yapın

1.2 milyar dolar olan Türkiye fitness pazarı 1620 kulüp ve 1.8
milyon üye ile gün geçtikçe büyüyor. Üye/nüfus penetras-

yon oranı %2 olup,
bu oran yüksek bü-
yüme potansiyeline
ve fırsatlara dikkat
çekmektedir. 2002
yılından itibaren fit-
ness sektörüne yatı-
rım yapan kurucusu-
nun hayat verdiği
ZONE, 2013 yılından

beri ZONE Training & Spa konseptinde mevcut 3 kulüp ve 3900
aktif üye sayısına ulaşarak pazarın en güçlü oyuncularından bi-
ridir. Marka, sağlıklı yaşam ve fitness alışkanlığını daha fazla ki-
şiye, daha fazla lokasyonda sunmak için girişimcileri ve kaliteli
yaşama ilgi duyan herkesi 100-250 m2 metrajlı stüdyo konsept
ZONE Fitness sahibi olmak için davet ediyor. Sonuç odaklı, ka-
nıta dayalı ve bilimsel antrenman yaklaşımı ile üyelerin hedef-
lerine en kısa zamanda ulaşması amaçlanır. Eğitmen eşliğinde
yapılan grup özel ders ve yarı özel dersler ile sosyal ve eğlenceli
bir takım ortamında üyelerin sonuç alması sağlanır. Antrenman-
lar 45 dk gibi kısa sürede enerjik, yüksek motivasyonlu ve etkili
geçer. Üyelere, beslenme ve kaliteli yaşam tarzı konularında da
bütünsel yaklaşım ile destek verilmektedir.
Franchise sistemi ile, lokasyon belirleme, mimari destek, anah-
tar teslim ekipman kurulumu, eğitimler, fitness programları, pa-
zarlama ve PR desteğini merkez yönetimden alarak, Türkiye'nin
her noktasında sağlıklı yaşama yatırım yapabilirsiniz. Benzersiz
bir bilimsel konseptte, düşük maliyet, yüksek kazanç ve kom-
pakt stüdyo metrajı avantajlarından faydalanın ve çağımızın en
hızlı büyüyen pazarında güçlü bir oyuncu olmaya hazırlanın!





Kurumlarımızın en önemli konuları
son yıllarda “değişim ve yeniden ya-
pılanma” olmuştur. Hızlı ve ani deği-

şimler, belirsizlikler kurumları dönüşüme
zorlamaktadır. Dönüşüm süreci yenilikçi ve
vizyon sahibi liderler ile gerçekleşebilir. Kök-
lü değişimlere öncülük edebilecek liderlere
dönüştürücü lider diyebiliriz. Kurumunuzda
bu sürece ihtiyaç var ise dönüştürücü lider
olun! Nasıl?
Kurum çıkarlarını kişisel çıkarlarınızın daima
üzerinde tutun, kendini yenileyen çalışanla-
rın olduğu kurumlar oluşturun ve kurumu
dönüşüme hazırlayın.

İşe yönelik lider olur iseniz performansın ar-
tırılmasına ve korunmasına, alınan kararların
uygulanmasına daha çok odaklanır ve dö-
nüşüme geçemezsiniz. Dönüştürücü lider
olur iseniz konular hakkında tüm çalışanla-
rın ve müşterilerin daha çok bilgilendirilme-
sine odaklanır, kurulu düzenin gereklerini
değil doğru ve iyiyi başarılı biçimde savu-
nursunuz.
Dönüşümde üst yönetim kritik öneme sa-
hiptir. Köklü değişiklikler desteklenmeli, ge-
rekli koşullar hazırlanmalıdır. İşte bu nokta-
da üst yönetimdeki yöneticiler değişen ko-
şulları etkin yönetebilmelidir. Bazen üst ka-
deme yöneticisinin geçmişe bağlılık duygu-
su değişen koşullara tepkisiz kalmasına ne-
den olabilir. Bu kurumun esnekliğini kaybet-
tirebilir. Bu nedenle dönüşüm hedefinde
başarı için kurumun gelecek vizyonunu ça-
lışanlarla paylaşarak kurumda tekrar sinerji
oluşturabilecek cesur ve atılımcı yöneticilere
fırsat tanıyın. Yeni vizyonu ortaya koyarken
çalışanların konumunu daha üst seviyeye
yükseltebilmeli, kurum çıkarları ile çalışan-
ların kişisel çıkarlarını uyumlu hale getirebil-
melisiniz. Bu durum yeni vizyona çalışanla-
rın güçlü bağlanmasını sağlayacaktır. 
Performansa ulaşmak için çalışanların mo-
tivasyonu ile etkilenen değişkenlere dikkat
edin. Sadece çalışanların işle ilgili yaklaşım-
larına değil onların değerlerine, öz saygıla-
rına ve lidere güven durumlarına da dikkat
edin. Kurumun dönüşüm süreci tamamlan-
dığında ise dönüştürücü liderin misyonu
sona erer. Kurulan yeni sistemi, vizyonu işe
yönelik lidere bırakır. Çünkü bir sistemin iş-
leyişinin sağlanması için işe yönelik lider
gereklidir. Bu nedenle kurumların iki lider
türüne de ihtiyacı vardır. Liderlik yaklaşımı-
nızı o aşamada değiştirebilmeli veya devre-
debilmelisiniz. Eğer kurumunuzda değişim-
lerin yavaş ve aşamalı olması hedefi var ise
işe yönelik lider
yaklaşımı, köklü
değişimler hedef
alınıyor ise dön-
üştürücü lider
yaklaşımı başarı
getirir. Peki sizin
k u r u m u n u z d a
dönüşüm süreci
nasıl işliyor?...

Konuk Yazar
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Perakende 
Doktoru Kimdir?

1973 yılında İstanbul’da dünyaya ge-
len Selim Taşkın, Pertevniyal Lisesi
sonrası Yıldız Teknik Üniversitesi
Elektronik ve Haberleşme Mühendis-
liği Bölümü’nden mezun oldu. Taş-
kın, daha sonra İstanbul Ticaret Üni-
versitesi İşletme Yüksek Lisansına
devam etti. 

ABD ve UK Londra’da dil eğitimini ta-
mamlayan Taşkın, kariyerine 1993 yı-
lında bilişim teknolojileri alanında
başladı. Uzun yıllar bilişim sektörün-
de  yöneticilik yapan  Selim Taşkın,
2004 yılında dünyaca ünlü Kenwood
markası ile perakende sektörüne
adım attı. 5 yıllık süreçte İcra Kurulu
Üyeliği’ne kadar yükselen Selim Taş-
kın, 2009 yılında Ziylan Grup bünye-
sinde yer alan Flo mağazacılığa
transfer oldu. Genel Müdür olarak gö-
rev aldığı süreçte yeniden yapılanma
ve kurumsallaşma çalışmaları ile be-
raber verimli büyüme süreçlerini ba-
şarı ile gerçekleştirdi. 

2011 yılında sağlık sektöründe Genel
Müdür olarak çalışmalarına devam et-
ti. 2012 yılında Arow Mağazacılık ‘tan
gelen teklif üzerine CEO, İcra Kurulu
Başkanı olarak görev aldı. Arow’un
dönüşüm ve verimlilik süreçlerini yö-
netti. 2015 itibari ile Chakra Mağaza-
cılık A.Ş.’de (Chakra, Jua  ve Towello
markaları ) Genel Müdür olarak görev
yaptı. Kurumun verimli perakende
sistematiğini geliştirdi ve yeniden ya-
pılandırılıp dünya markası olma yol-
culuğunun altyapısını inşa etti. 2016
Kasım ayı itibari ile Perakende Dokto-
ru ( Retail Doctor) unvanı ile dünya-
daki perakende teknolojileri ile verim-
lilik çözümlerini ülkemiz perakende
sektörüne sunmaktadır.

Hangi Lider?
Perakende Doktoru Selim TAŞKIN / Selim.taskin@perakendedoktoru.com.tr

Perakende Doktoru ne yapar?





mağaza ile hizmet vermekteyiz. Aromalı Türk
kahve çeşitleri ağırlıkta olmak üzere yöresel
bitki çayları, buzlu kahveler, özel sıcak kah-
veler, alternatif sıcak içecekler, soğuk içe-
cekler, milkshake, frozen, smoothie ve
dünya mutfağı sunumu ile farklılık arz et-
mektedir. Diğer detaylar stemizde mev-
cuttur.

Franchise bedellerinizden 
bahseder misiniz?
Franchise başvurusunda bulunanlarla yüz
yüze görüşmeler yaparak şartlarımızı konu-
şuyoruz. Öncelikle bu işi yapacak heyecanı
duyup duymadığı bizim için çok önemli.
Franchise bedeli daha önceleri almıyorduk.
Ama markalaşma yolunda attığımız adımlar
ve yaptığımız yatırımlar bizi franchise bedeli
almaya zorladı açıkçası...
Mağaza konsepti için 10 bin dolar, kiosklar
için ise çok cüzi rakamlar talep etmekteyiz.
Mağaza anahtar teslim fiyatı standart bir ra-
kama bağlı değildir. Mağazanın büyüklüğü,
metrekaresine göre değişiklik göstermekte-
dir.1500-2000 TL metrekare arası değişmek-
tedir. Bu fiyatlara mekanik aksam dâhil de-
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Röportaj

“
Cezve Kahve Yön. Krl. Bşk. Cebrail MUNGAN

Bir kahveden daha fazlası…
Taze, doğal ve sadece size özel!

Öncelikle televizyon
dünyasından hizmet 
sektörüne geçiş 

sürecinizden bahseder misiniz?
Marka yatırımcılığı tarafına 
geçmeye nasıl karar verdiniz?
25 yıl televizyonculuğun her kademesinde
çalıştım. Muhabir, editör, program koordina-
törlüğü, haber reality, magazin müdürlüğü,
spor muhabirliği, prodüksiyon ,TV yapımcısı
olarak mesleğin çilesini çektim. Ancak mes-
lekten ayrıldım demeyeyim ama uzun bir ara
vereceğim kesin... Çünkü marka yönetmek
Tv yapımcılığından daha çok zor Ve daha çok
emek istiyor. Marka yöneticiliğine karar ver-
memin nedeni, TV ekranlarında marka ol-
muş bir çok programın hem yapımcısı hem
emek vereni olunca neden Türkiye’de gıda
sektörüne yönelik bir markayı büyütemeye-
lim diye düşündüm. Bu düşünce bizi Cezve
Kahve ile tanıştırdı.

Cezve Kahve konsept çeşitleri 
ve ürünlerinizden 
bahsedebilir misiniz?
Önceleri AVM içi kiosklarla bir noktaya ula-
şılsa da sonraları mağaza konsepti ile büyü-
me hedefi oluşturduk. Yaklaşık 16 kiosk 4

ğildir. Örnek 200 metrekare için bir mağaza
ortalama 400 bin TL'ye mal olur. Ama bu ince
ölçü sonucu artıp eksilebilir. Dükkanın bü-
yüklüğü küçüklüğüne göre cirodan pay al-
mak yerine sabit ücret almaktayız. Bu da
yüzde 3-4 tekabül eden bir rakam üzerinden
belirliyoruz. Aylık reklam katkı payı almakta-
yız. Ayrıca ürün tedariğine yönelik teminat
istenmektedir. İşletme sermayesi,  çalışan sa-
yısı, kira gideri ve benzeri veriler sonucu or-
taya çıkmaktadır.

Cezve Kahve ile yurtiçi yurtdışı 
hedefleriniz neler?
Hedefimiz üç yıl içinde 100 şubeye ulaşabil-
mektir. Yurt dışında bu işe gönül verecek
önemli ülke merkezlerinde olmayı arzula-
maktayız.

Girişimciler neden sizi tercih 
etmeli? Siz girişimcide 
hangi özellikleri arıyorsunuz?
Bu alanda yatırım yapacak kişinin en önemli
özelliği furyaya takılmadan markayı niçin
tercih ettiğini bilmesi lazım. Ayrıca hizmet
sektörüne yakınlığı çok önemli. İşinin başın-
da durabilecek ve işine ciddi vakit ayırması
gereken yatırımcıları tercih ediyoruz. Marka-
nın sistemine  harfiyen uyması gerekliliğini
unutmayan herkesle çok rahat çalışırız. Hiz-
met sektöründe bulunmuş insanların bu işi
yapmasını şiddetle tavsiye ederim. İnsan iliş-
kileri pozitif, yeniliğe açık ve bu işi seven her-
kes bu işe talip olabilir. Özellikle girişimci ba-
yanları teşvik ediyoruz.

”

TV’den marka 
patronluğuna uzanan yol…





Dosya Konusu
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Tüm dünya insanlarının en büyük tutkusu-
dur kahve ve tatlı ikilisi… Günlük hayatın
rutini haline gelip tükettiğimiz kahvenin,

yaklaşık 600 yıllık bir geçmişi var. Keza tatlı da öy-
le! Bu ikilinin son yıllarda marka yatırımı ve
şubeleşme atağı ile hem tüketimi hem de pa-

zar payı yükseliyor. Genç girişimcilerin gözde
yatırımları arasına giren kahve ve tatlı zincir-
leri, hem kâr marjı hem de potansiyeliyle hızlı

bir büyüme yakaladı. Sektörün ortalama
büyüme rakamı % 7 civarında…
Son 5 yılda 136 milyon dolarlık kahve ih-
raç eden Türkiye, aynı dönemde ithal
kahve için 1 milyar 12 milyon dolar öde-
di. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri-

lerine göre, İthal kahvenin 2011 yılında 179,4 milyon
dolar olan faturası, aradan geçen 5 yılda yüzde 42
artarak 2015’te 255 milyon dolara yükseldi. Türki-
ye’nin kahve ihracatı ise 2011-2015 döneminde 136
milyon dolarken, 2016 ağustos ayı itibarıyla 16,6 mil-
yon dolar oldu. Türkiye’de her 100 kişiden 78’inin
kahve tükettiği belirtiliyor. Önümüzdeki yıllarda Tür-
kiye'deki kahve ve tatlı pazarına olan ilgi artarak de-
vam edeceğe benziyor. Markaların  kimi sadece
giriş bedeli talep ederken, kimi cirodan pay ala-
biliyor, kimi inşaat, ekipman ve dekorasyon
alanında destek oluyor, kimi sadece anahtar
teslim çalışıyor…
İşte size kendi işini kurma fırsatı sunan
40 Kahve & Tatlı markasının yatırım
şartları…

Türkiye’nin ilk ve tek butik kahve zinciri
olan Gönül Kahvesi, Türk Kahvesi, es-

presso ve diğer tüm kahvelerini, özel formül-
leriyle harmanlayıp sunmaktadır. Mevcut
franchise şube sayısı yurt içinde 86,  yurtdı-
şında 4 tür. Markanın, yurt içinde  toplamda
100 üzeri, yurt dışında ise 20 üzeri  2017
franchise hedefi bulunmaktadır. Franchise
giriş bedeli 2017 sonuna kadar 40.000 $ +
KDV  yerine 130.000 TL + KDV dir. Anahtar
teslim fiyatı 100 m2 kapalı,100 m2 açık bir alan için yaklaşık 500.000
- 550.000 TL + KDV civarındadır. Yatırımın geri dönüş süresi 18 ile 24

ay arasında değişebilmektedir. Lokasyon kri-
terleri, uygun kira, kolay ulaşılabilirlik, doğru
lokasyon olduğu düşünülen cadde ya da Avm
konseptleridir.
Girişimci neden sizi tercih etmeli: Gönül
Kahvesi, akılcı kurgulanmış ve sade işleyişi ile
riskleri ilk başta yok ederek ilerlediği için yatı-
rımcılar gönül rahatlığı ile tercih etmelidir.
Girişimciye not: “Dünya’da herkes birgün
Türk Kahvesi’ni tadacak” sloganımızla yolumu-
za devam ediyoruz tüm girişimcileri de bu yol-
da Gönül'lü olmaya davet ediyoruz.

İletişim: (0216) 688 81 11 
www.gonulkahvesi.com.tr / gonulkahvesi@gonulkahvesi.com.tr

Tutkularımız; Kahve & 

Birinci kalite çekirdek-
ten ve geleneksel yapı-

dan uzaklaşmayan gerçek
Osmanlı Kahvesinin adı
Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi… Anahtar
teslim proje yürüten firma, klasik ve natürel
konseptin birlikte harmanlandığı 7 den 70’e her
kesime hitap etmektedir. Yurt içinde 158, yurt
dışında 1 şubeye sahip markanın 2017 hedefi
yurt içinde 200 yurtdışında 10 şubeye ulaşmak.
Franchise giriş bedeli 90.000 TL olan markanın
anahtar teslim fiyatı 800.000 TL - 1.300.000 TL
arasındadır. Yatırımın geri dönüş süresi 10-24
ay arası olurken, markanın lokasyon tercihi işlek

caddelerdir.
Girişimci neden sizi ter-
cih etmeli: Türkiye’de lider
konumdaki markamız ba-

yilerdeki ürünlerin % 90’ına  yakınını kendi üret-
mektedir. Denenmiş ve devam eden başarısı ile
de kendini kanıtlamış bulunmaktadır.
Girişimciye not: Keyifli, kısa sürede yatırım
döngüsü sağlayan ve uzun süreli bir kazanca
sahip olarak kendi işinizin sahibi olmak isterse-
niz sizleri bekliyoruz.
İletişim: (0242) 244 88 45
www.osmanlikahvecisi.com 
franchise@osmanlikahvecisi.com



Cafe-restoran olarak hizmet veren Koca-
tepe 1949 Kahve Evi, tarihinin en önemli

değerlerinden biri olan Türk kahvesinin, yeni
nesillerce sevilmesi ve âdetlerin unutulmaması

için, büyük bir görev üstleniyor ve di-
yor ki; ‘’Biz çekirdekten kahveciyiz”...  Yurt

içinde 38 franchise şubeye sahip markanın
yakında yurtdışı şubeleri de hizmete girecek.

2017 franchise hedefi yurtiçinde 10, yurt dışında 1
şube daha açmak.  
Franchise giriş bedeli, 40.000 $ olan markanın anah-
tar teslim fiyatı 1000- 1100 $ m2 olarak değişiklik
göstermektedir. Yatırım geri dönüş süresi 36 ay ola-
rak belirtilirken, lokasyon olarak, caddeler ve AVM

içerisinde de dış cephesi olanlar tercih
edilmektedir.
Girişimci neden sizi tercih etmeli: Yıl-
ların tecrübesi ile başarısını kanıtlamış bir markayız. İşimizi profes-

yonelce yapıyoruz. Tüm şubelerimizde
her zaman aynı inançla çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.
Girişimciye not: Ticareti şansa bırakma-
yın. Sizlere kuralları, standartları belli bir
organizasyon sağlıyoruz. 

İletişim: (0312) 424 14 54
www.kocatepekahveevi.com.tr 
info@kocatepekahveevi.com.tr 

1938 yılında başlayan tatlı serüve-
ni, bugün Türk ve dünya mutfa-

ğından özel yemekleri içeren zengin
bir menüyle devam ediyor. Mevcut
franchise sayısı 183’dür. 2017 sonuna kadar toplam 200 mağaza he-
deflenmiştir. Franchise giriş bedeli, 70 bin $ olan Özsüt’ün 100-150
m2’lik ve bahçesi olan bir restoranın anahtar teslim fiyatı 750-850 bin
TL’dir. Yatırım geri dönüş süresi mağazanın şartlarına göre değişiklik
göstermektedir. Özsüt, mağazalarını kentlerin işlek lokasyonlarında
konumlandırmayı tercih etmektedir.
Girişimci neden sizi tercih etmeli: Özsüt franchisee’leri ile 79 yıllık
bilgi birikimini paylaşıyor ve bu köklü hikayenin bir parçası haline
gelmelerini sağlıyor. Franchisee’ler, Türkiye’nin en tanınan ve sevilen
markalarından birinin temsilcileri haline gelerek, pazar potansiyel-

lerine çok daha kolay bir şekil-
de erişebiliyor. 
Girişimciye not: Gerekli öze-
ne ve disipline sahip, kurum
kültürümüzü benimseyen ye-
ni girişimcilerle bir araya gel-
mekten mutluluk duyarız.
İletişim: 444 11 10
www.ozsut.com.tr
iletisim@ozsut.com.tr

Kendine has mimari konsepti ile Kahve
Durağı’nın franchise sayısı Türkiye ge-

nelinde 88’dir. 2017 franchise hedefi yurt
içinde 20, yurt dışında 5 yeni şube açmak.
Franchise giriş bedeli
50.000 $ olan marka,
haziran sonuna kadar
yatırımcılardan her-
hangi bir franchise
bedeli talep etme-
mektedir. Anahtar tes-
lim fiyatı min. 500 bin
TL civarındadır. Yatı-
rım geri dönüş süresi 12-18 ay olarak öngörülmektedir. Kahve Du-
rağı Cadde lokasyonlarında “shop”; AVM’lerde ise hem “shop” hem
“Kiosk” konseptiyle hizmet vermektedir.
Girişimci neden sizi tercih etmeli: İşletmeciye her konuda sınır-
sız destek veriyoruz.
Girişimciye not: Sunduğumuz kaliteli hizmet ve en seçkin kahve
çekirdekleriyle hazırlanmış kahve çeşitlerimiz farkımızı ortaya ko-
yuyor. Türkiye’de kahve pazarı yabancı yatırımcılarla daha da
güçlenecek.
İletişim: 444 90 33  / www.kahveduragi.com.tr 
cihangirkartal@kahveduragi.com.tr

Dosya Konusu

25

Haziran 2017Bayim Olur musun Girişimcilerin Dergisi

2011 yılının başında “ Kendini Şımart” slo-
ganıyla çıktığı yolda DPC Grup, David Pe-

ople Coffee & Food markasıyla Türkiye cafe &
food sektöründeki yerini aldı. DPC, üç değişik
konseptle Coffee, Coffee & Food ve Bigboss
olarak yatırımcılarla buluştu. David People,
300 m2 den başlayıp 1.000 m2 ye kadar hiz-
met veren cafe ve restaurant konseptidir.
Mevcut franchise şube sayısı yurt içinde  55
faal olmakla beraber 12 alanda inşaat aşama-
sındadır. Franchise giriş bedeli 40.000 $ + KDV
olan markanın anahtar teslim fiyatı m2 büyük-
lüğüne göre değişmektedir. Yatırım geri dö-

nüş süresi 2 yıldır. Lokasyon önceliği cadde
üzeri mekanlardır.
Girişimci neden sizi tercih etmeli: Yatırımın
amacı para kazanmaktır. Bizde bu konuda ya-
tırımcılarımıza keyifle para kazanacakları bir
ortam sunuyoruz.
Girişimciye not: Yatırımcı hangi markaya ya-
tırım yaparsa yapsın öncelikle kar zarar duru-
munu gözden geçirdikten sonra markaları
birbiri ile kıyaslamalı ondan sonra hepsini zi-
yaret ederek kararını vermelidir.  
İletişim: (0216) 414 34 34  / ww.davidpeople.com
cansepkin@fmkahve.com 

  Tatlı markalaştı!..
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Pastannecim, günlük üretilen vitrin pastaları ve
mini cafe konseptiyle müşterileriyle buluşmak-

tadır. Kişiye özel tasarım pastaları, cupcake, kura-
biye ve petifürleri ile tatlı serüvenine devam ediyor.

Yurt içi mevcut franchise şube sayısı 20’dir. 
2017 hedefi  30 şubedir. Anahtar teslim fiyatı, 150.000-

250.000 TL+KDV arasında olup, franchise giriş bedeli alınmamaktadır.
Yatırım geri dönüş süresi 18-24 ay arasındadır. Lokasyon olarak, en az
5 metre cepheli cadde dükkânları tercih edilmektedir.

Girişimci neden sizi
tercih etmeli: Past-
annecim hayaller-
den ilham alan tatlı
konsepti, genç ve
dinamik ekibi ile iş-
letmecinin karşıla-
şacağı riskleri en
aza indirgemekte-
dir. Ayrıca uygun

lokasyonlu bayilerde girişimcilere 24 ay boyunca
7.500 TL kar garantisi sunmaktadır.
Girişimciye not: Girişimci ruha sahip, marka ru-
huna uygun,  enerjisini markamızı geliştirmek
için kullanacak yatırımcı adaylarını  bekliyoruz.
İletişim:  (0312) 394 76 40 - 60
www.pastannecim.com.tr 
info@pastannecim.com.tr 

Sıcacık rahat dekorasyonu, güler yüzlü hizmeti, her zaman
kalite anlayışıyla samimi sohbetlerin ortağı olmak isteyen

Kahveland, işletmelerini eviniz, müşterilerini ise misafir olarak
düşünüyor. Kahveland, marka için hazırlanan harmanı ve ka-
vurma tekniği özel olan kahvelerini dinamizmleriyle birleşti-
rerek markayı ve kahve kültürünü yaymak istiyor. Yurt içinde
30 franchise şube sayısına sahip marka, 2017 Franchise he-
defi ise 50 şube. Franchise giriş bedeli 50.000 TL olan Kahve-
land’in anahtar teslimde m2 birim fiyatı 1750 TL’dir. Yatırım
geri dönüş süresi, 12-24 ay arasıdır.

Girişimci neden sizi tercih etmeli: Uzun soluklu bir iş ortaklığı ve sağlam bir altyapı sunuyoruz. Kalite-
fiyat dengesi olarak en doğru konsept olduğumuza inanıyor.
Girişimciye not: Her şeyden daha çok kahveyi ve insanları sevmek gerekir. Hazırladığımız her fincan kah-
venin içine sevgimizi katıyoruz. Kahve ve gülmeyi sevenler Kahveland’i tercih ediyor.

İletişim: (0532) 283 03 04  / www.kahveland.com.tr / info@kahveland.com.tr

Iceberry Türkiye, Frozen Yogurt ve Waffle ağırlıklı
ürün gamı, "Coffee Iceberry" menüsü ve "Ice-
berry Up Life" konsepti ile kahve sevenlere tam
bir konsept sunmaktadır. Franchise şube sayısı 8
olup 2017 sonu hedefi 16’dır. Franchise giriş be-

deli, 10.000 $’dır. Anahtar
teslimde m2 birim fiyatı
2800 TL m2’dir. Yatırım geri
dönüş süresi 1 yıl olup lo-
kasyon olarak cadde ve en

az 100 m2 mekânlar tercih edilir.
Girişimciler neden sizi tercih et-
meli: Bir aile düşünün ki tatlı yiyip
tatlı konuşmaktan, tatlıyla yatıp
tatlıyla kalmaktan başka bir işi yok.
Böylesine tatlı bir işi en doğal mal-
zemelerle, evde yapılmış gibi butik
yöntemlerle yapmanın verdiği gü-
ven ve huzur da ayrı tabii. 
Girişimcilere not: Hem tatlı ye hem
sağlıklı kal!
İletişim: (0242) 242 14 44  
www.iceberry.com.tr   
info@iceberry.com.tr

Serdar DENİZTowerlife Marka Danış.

Türkiye’de de dünyadaolduğu gibi hızla yayı-lan kahve kültürü, bu paza-rı hızla büyütmeye devamediyor. Kahve pazarı Türki-ye’ de franchise sisteminin de yaygınlaşma-sıyla birlikte son on yılda yüzde 400 civarındabir büyüme sağladı. Türk Kahve Markalarınınbüyük ilgi görmesiyle birlikte markalarımızfranchise sistemi ile zincirleşmeye başladı.Ülkemiz de şekerleme sanayisi de, gelişenteknoloji ve kalitesi ile dünya standartlarınınüstünde seyir etmektedir. 

Paşafırını günlük olarak
350’den fazla ürün çe-

şidi sunuyor. Sadece unlu
mamul üretmeyen marka
tüm pasta çeşitleri özel ve
doğum günü pastaları,

dünya kahveleri sütlü tatlı çeşitleri ve bazı
mağazalarımızda da yemek konsepti ile hiz-
met veriyor. Mevcut franchise sayısı 27’dir.
2017 franchise hedefi 20 olup bunların 3’ü
yurtdışıdır. Franchise giriş bedeli 30.000 $’ dır.
Anahtar teslimde m2 fiyatı 2500 TL’dir. Yatırımın geri dönüş süresi
24 aydır.  Lokasyon olarak, AVM giriş kapıları ve cadde köşe ma-
ğazaları tercih edilmektedir.
Girişimci neden sizi tercih etmeli: Günlük ürün sevkiyatı yapı-

yoruz. Kahvaltı ve yemek içe-
cek grubu satışlarından kar
almıyoruz.  Personel eğitimi,
reklam, sosyal medya  olmak
üzere tüm konularda bayile-
rimizin yanındayız.
Girişimciye not: Geleneksel
lezzetlerin yanında uluslar-
arası pastanecilik sektörünü
yakından takip edip tutkuyla
yenilikçi ürünler geliştiriyo-

ruz.  Sürekli gelişen dağıtım filomuz ile İstanbul’un en gözde
markalarından biri haline gelmeyi başardık. 
İletişim: (0850) 480 72 72 
www.pasafirini.com.tr / info@pasafirini.com.tr





2009 senesinde İzmir’ de kurulan marka, başlangıç-
ta sadece stantlarda meyve suyunu yerinde sıkım

yapan bir konsept iken zamanla marka ve konsepti
geliştirerek içinde iyi Juice, iyi kahve, iyi sandviç de

olan hem kiosk, hem de kafe konseptlerinde hizmet
veren bir zincir haline geldi. Her kesimden insanın hem

keyifli zaman geçirebileceği, hem de sayısız sağlıklı ve doğal reçetele-
rimizle kendilerine bakım yapabileceği bir konsept sunuyoruz. Yurt
içinde 30 franchise şu-
besi olan Juice Planet,
2017 sonuna kadar
hedefi yurt içinde 5
şube açmak. Anahtar
teslim fiyatı kiosklar
için 25.000 $, cafeler
için 50.000 $’dır. Yatı-
rım geri dönüş süresi
2 yıldır. Lokasyon kriterleri, Avm’ler, İş merkezleri ile yaya ve araç yo-
ğunluğu fazla olan caddelerdir.
Girişimci neden sizi tercih etmeli: Düşük yatırım bedeli ile hızlı geri
dönüş alabileceği bir konsept olmamız, ve menümüzün özgün ve de
giderek ihtiyaç olmasından ötürü girişimciler bizi tercih etmekteler.
Girişimciye not: Hem para kazanıp hem de insanlara faydalı olmak
istiyorsanız, arayın görüşelim.
İletişim:  (0232) 445 91 93 / www.juiceplanet.com
info@juiceplanet.com.tr

Orijinal Gaziantep
baklavasını, tüm Tür-

kiye ve dünyanın her yeri-
ne ulaştırma hedefiyle yo-
la çıkan Fıstıkzade Bakla-
va, Gaziantep merkezli ilk
ve tek franchise modelidir.
Baklavayı Gaziantep’te üretip, satış noktalarına kendi lojistiği ile
ulaştıran Fıstıkzade, Türkiye’nin baklavacısı olma yolunda hızla iler-
liyor. Türkiye genelinde 14 franchise mağaza faaliyetlerine devam
ederken, ilk yurtdışı mağazası ise 2017 ortası Dubai’de açılacak.

Marka, 2017 yılında Türkiye’deki franchise sayısını 30’a, yurt dışı
mağaza sayısını da 5’e çıkarmayı hedefliyor. Franchise Giriş Bedeli
35.000 $ olan Fıstıkzade Baklava konsept mimari projeleri marka
tarafından ücretsiz hazırlanmaktadır. Yatırım geri dönüş süresi; 1,5-
2 yıl olarak öngörülmektedir. Öncelikli lokasyonlar ise; cadde ma-
ğazaları ve AVM’ler de açık alan olanağı olan yerlerdir.

Girişimci neden sizi tercih etmeli: Fıstıkzade
franchise sisteminde,  doğru yatırımcılarla, doğ-
ru lokasyonlarda, sürdürülebilir bir yatırım ha-
yata geçirerek, stratejik ortak olarak gördüğü-
müz franchise mağazalarımızla birlikte büyü-
mek hedefimizdir.
Girişimciye not: ‘En tatlı yatırım fırsatına’ ortak
olacak yatırımcı adayları arıyoruz. Hikâyemize

katkı sağlayacak, heyecanımızı paylaşacak, perakende gıda ve hiz-
met sektöründe deneyime sahip girişimcileri davet ediyoruz.
İletişim: (0342) 238 0 555 
www.fistikzade.com.tr / fistikzade@fistikzade.com.tr

Yeşilçam’ın unutulmaz
sanatçıları ve görselleri-

ne bakarak nezih bir ortam-
da kahvelerinizi yudumla-

yıp, unutamayacağınız nostaljik müzikler din-
leyeceğiniz konsepte sahip mekan; Yeşilçam
Kahve Evi…
Yurt içinde 25 franchise şube sayısına ulaşan
markanın 2017 yurtiçi hedefi 35 şubeye ulaş-
mak.  Franchise giriş bedeli 35.000 TL olan Yeşilçam Kahve Evi’nin
m2 birim fiyatı 1500-2000 TL arası değişiklik göstermektedir. Ya-

tırım geri dönüş süresi 18-24 ay olarak belir-
tilmekte ve lokasyon kriteri olarak AVM ve
caddeler öncelikli görülmektedir.
Girişimci neden sizi tercih etmeli: Konsep-
timiz çok tercih ediliyor ve buna bağlı olarak
müşteri kitlemiz çok geniş. Mutfağımız, ye-
meklerimiz ve nargile seçeneklerimiz çok be-
ğeniliyor. Sizleri de ailemizin bir parçası olma-
nız için davet ediyoruz.

İletişim: (0212) 546 24 24  www.yesilcamkahveevi.com  
infoyesilcamkahveevi.com

Profesyonel kahve sektörü-
nü oluşturan Horeca gru-

bundaki tecrübesinden yararla-
narak Best Coffee Shop kon-
septi geliştirildi. Franchise şube
sayısı yurt içinde 64’dür. 2017
hedefi ise 36 şubedir.  Yurtdışı
hedefi henüz bulunmayan
markanın franchise giriş bedeli
50.000 Euro + KDV, anahtar tes-

lim fiyatı ise 160.000 Euro + KDV dir. Yatırım geri dönüş süresi 2
yıl, lokasyon tercihleri iş merkezleri ve plazalardır.
Girişimci neden sizi tercih etmeli: Toplam ciroda %20’yi geç-
meyen ürün maliyeti, hizmet verildiği sürece kaybettirmeyecek
bir gelir sağlaması, kafelerde pişirme olmaması nedeniyle işletme
personeline bağlılığın minimum olması, tüm ürün gruplarında
kaliteli tedarikçilerle çalışma, avantajlı kiralama koşulları ve lokas-
yonların seçilmesi.
Girişimciye not: Bizimle çalışmayı tercih edecek girişimciler bizim
için sadece birer finansör kaynağı değil, uzun soluklu ve her za-
man yeni fırsatları barındıran büyük bir ailenin parçası olacaklar.    
İletişim: 444 0 591 / www.bestcoffeeshop.com.tr 
franchise@bestcoffeeshop.com.tr
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Cunda Muhallebicisi Cunda Adası’nın doğallı-
ğından ilham alarak 2016 yılında kurulmuş bir

lezzet markasıdır. Cunda Butik Cafe, min. 50 m2 iç
alan, 30 m2 bahçeli kiosk, Cunda Restoran Cafe ise
min. 100 m2 iç alan 50 m2 bahçeli restoran kafe
konseptlerine sahiptir. Yurtiçinde 1 şubeye sahip
markanın franchise hedefi 2016’da yurt içinde 1
şube, 2017’de 2 şubedir. Franchise giriş bedeli 50.000 TL olan
markanın anahtar teslim fiyatı 200.000 – 250.000 TL arası, yatırı-
mın  geri dönüş süresi 1 yıldır. Cadde lokasyonları tercih edilmek-
tedir.

Girişimci neden sizi tercih etmeli:
Ege’nin İncisi Cunda Adası’nın so-
kaklarından ilham alan Cunda Mu-
hallebicisi, sabahın erken saatlerin-
den akşam geç saatlere kadar satış
yapma olanağı sağlamaktadır. Kon-
septinde katkı maddesi olmayan,
doğal ürünlerle, ev yapımı ürünler
bulunmakta ve tüketiciye her daim

mutluluk vermektedir.
Girişimciye not: Gülen bir yüzün varsa ve yaptığın işin başında
olacaksan Cunda Muhallebicisi Ailesiyle tanışabilirsin.
İletişim: (0212) 554 30 01 
www.cundamuhallebicisi.com / info@cundamuhallebicisi.com

Sokak Kahvecisi, kalitesini en üst düzeyde tutmak
için yatırım yapar. Marka, sürekli kendisini geliştir-

meyi görev edinmiştir. Yurt içi mevcut franchise şube
sayısı 10, 2017 franchise hedefi 25’tir. 30.000 TL isim
hakkı bedeli alınmaktadır. Anahtar teslim fiyatı, 100 m2

için 300.000 TL + KDV’dir. Yatırım geri dönüş süresi 18
ay olarak belirtilmekte olup, lokasyon kriterleri olarak, AVM, cadde, üni-
versite, plaza ve çarşılar tercih
edilmektedir.

Girişimci neden sizi tercih etmeli:
Amacımız minimum masraf ile en verim-
li dükkânı açmak ve sonraki ticaretimiz-
de bayinin çok satış yapmasıyla bizler-
den daha çok kahve ve içecek üretme-
mizi istemesini görmektir.
Girişimciye not: Anahtar teslim değil
Sokak Kahvecisi kurulum maliyeti ve
inşaat harcamalarıyla ilgili teklif alma-
nızı tavsiye ederiz.
İletişim: (0232) 375 03 33 
www.sokakkahvecisi.com.tr 

info@sokakkahvecisi.com.tr

Çay ağırlıklı cafe konsep-
tine sahip Teabucks’ın

henüz franchise şubesi bu-
lunmamaktadır. 2017 franc-
hise hedefi yurt içinde 5,
yurtdışında 4 şubeye ulaş-
mak. Franchise giriş bedeli
30.000 $’dır. Anahtar teslim
fiyatı m2 si 2.500 TL + KDV
minimum 200 m2 dir. Yatırımın geri dönüş süresi,
1,5 yıl ile 2 yıl arası değişmektedir. Lokasyon ola-
rak Avm  ve caddeler tercih edilmektedir.

Girişimci neden sizi ter-
cih etmeli: Kalite ve mar-
kamıza güveniyoruz.
Girişimciye not: Bu kadar
rekabetin olduğu bir za-
manda bizim gibi bir pro-
fesyonel ve yenilikçi yapı-
da bulunmak büyük bir
ortaklıktır. Firmamızın ana

kuralı ‘’Kazandırmaz isen kazanamazsın’’ .
İletişim: 0850 346 49 38 /ww.horecamarket.com.tr
horecamarkett@gmail.com

Komşu Kahve; için en önemli kıstas işine
aşkla bağlı, tutkulu insanları aileye dahil

etmektir. Yurt içinde mevcut franchise şube sa-
yısı 3’tür. 2017 franchise hedefi 10’dur. İlk 10
şube için franchise bedeli alınmamakla birlikte,

anahtar teslim fiyatı, 2000-2500 TL /m2 olarak değişiklik gös-
termektedir. Yatırım geri dönüş süresi ise 24 aydır. Cadde ve
Avm’ler lokasyon olarak tercih edilmektedir. 
Girişimci neden sizi tercih etmeli: Hammadde ve ürünleri-
mizin tamamını kalitesinden taviz vermeden temin
ediyoruz. Böylece yatırımcılarımız çok cid-
di oranlarda alırken de satarken de kar edi-
yor. Sektördeki tüm gelişmeleri takip edi-
yor ve sektörün sürdürülebilir karlılığı ko-
nusunda fikir ve söz sahibiyiz.
Girişimciye not: Eskinin büyülü ve retro
renkleriyle kullanılacak alanlara yeniden ha-

yat veren ra-
hat, şık ve lüks
mekan tasarımı
ile Türkiye’nin
tüm şubelerine
kurumsal doku-
nuş...

İletişim:
(0232) 502 33 13 

www.komsu-kahve.com 
info@komsu-kahve.com
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Şerif BAŞARAN
Kahve Fabrikası - Sheriff’s 

Coffee Factory 

Coffeetopia - Geshe /YKB

Café “Franchise sistemle-

rinde personel eğitimi

bizim için en önemli unsur-

lardan biridir. Tüm şubelerin süreklilik açısın-

dan sunduğu kahveler ve diğer gıda ürünleri

aynı kalitede olmalıdır. “Gıda konusunda gi-

derek daha seçici bir topluluk gözlemleyebi-

liyoruz. Bizler ithalatçı ve üretici olarak kahve

çekirdeğinin kaynağına kadar inip, müşteri-

mize sunulana kadar geçilen tüm aşamaları

kontrol edebiliyoruz. Gelecek kaliteli çekir-

dekten geçiyor.”





Coffee Gutta, 3. Nesil kahve akımını “Kişiye Özel”
olarak geliştirdi. Uzman baristalar, konsept da-

hilinde müşteriler ile özel olarak ilgileniyor. Coffee
Gutta’nın yurt içinde 5 şubesi mevcut, bunların 3’ü
franchise… Marka, 2017’de yurt içinde en az 2 şube da-
ha açmayı hedefliyor. İlk 10 şubeden franchise bedeli alın-

mayacaktır. Konsepti 50 -100 m2 arasın-
dadır. Anahtar teslim fiyatı 150 - 400 bin
TL arasındadır. Yatırım maliyeti geri dö-
nüşü ortalama 1 yıldır.
Girişimciler neden sizi tercih etmeli:
Coffee Gutta “franchise destek paketi” ile
kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor, yatırımı
kazanca dönüştürüyor.
Girişimciye not: Coffee Gutta, Single

Orijin Kahveleri misafirlerine sunmak isteyen tüm yatırımcılarla iş-
birliği yapmaya hazır. “Franchise destek paketimiz” ile de “sürdürü-
lebilir yatırım” fırsatı sunuyoruz.
İletişim: (0212) 511 10 74  
www.coffeegutta.com / info@zadegangrup.com  

Marka, misafirlerine küçük İstiklal havasını yaşatıyor. Yurtiçinde 6 franchise şu-
beye sahiptir. 2017 hedefi 25 şubedir. Franchise giriş bedeli 15 bin $ olan

markanın anahtar teslim fiyatı m2 ye göre değişiklik göstermektedir. Yatırım geri
dönüş süresi 12-24 aydır. Lokasyon olarak,  iç büyüklüğü min. 50 m2, dış alan bü-
yüklüğü ise min. 30 m2 olan mekanlar tercih edilmektedir. Cadde ve AVM’ler kon-
sept için uygun olan yerlerdir.
Girişimciler neden sizi tercih etmeli:  Her konuda girişimciye destek sağlıyor,
reklam, PR ve sosyal medya yönetim desteği veriyoruz.
Girişimciye not: Girişimcinin işinin başında durup işini sahiplenmesi, yatırım
için finansal olanaklara sahip olması, markanın gerekliklerini yerine getirmesi
ve aynı sektörde başka bir iş ile meşgul olmaması gerekmektedir.      
İletişim: (0242) 242 19 83 / www.1983beyoglu.com / info@1983beyoglu.com
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Tüm şubelerde üreti-
mi yapılan waffle

hamuru, waffle çikola-
tası ve gelato dondurma kulla-

nılmaktadır. Bu ürün grubu dışın-
da mağaza 70-90 m2 ise menüde kahvaltı
ve soğuk sandviç ile desteklenmektedir.
100 m2’den büyük ise kahvaltı, soğuk
sandviç, salata, makarna, krep, wrap, ta-
vuk ve et sotelerin yer aldığı zengin ürün yelpazesi ile desteklen-
mektedir. Mevcut franchise şube sayısı yurtiçinde 45,  yurtdışında

2’dir. Hedef 2017 sonu yurtiçi ve yurtdışında 5’er
şube açmaktır. Yatırımın geri dönüş süresi 18- 24
aydır. Cadde ve AVM’ler tercih edilmektedir.
Girişimciler neden sizi tercih etmeli:  Waffle
Art, hedefi olan, dünya markası olma yolunda
hızla ilerliyor.
Girişimciye not: Franchise vermek evlilik gibi-
dir. Marka bilinirliği yanında, sözleşme boyunca
iş ilişkisinin de iyi şekilde yürütülmesi gerekir.

İletişim: (0224) 234 43 31 
www.waffleart.com.tr / info@waffleart.com.tr

İtalyan, gela-
to, frozen yo-

ğurt ve kahve
zinciri olan Ci

Gusta, konseptinde ev yapımı tadında ve kalite-
sinde kahve ve tatlı çeşitleri sunmaktadır. Yurti-
çinde 3, yurtdışında 60 franchise şubesi bulunan
markanın 2017 franchise hedefi 3 mağaza daha
açmak. Franchise giriş bedeli 5.000 -15.000 Euro arasında deği-
şiklik gösterirken, anahtar teslim fiyatı 20.000-100.000 Euro ara-
sındadır. Yatırım geri dönüş süresi 1-2 yıl arasındadır. Cadde üzer-

leri ve AVM’ler hedef lokasyonlardır.
Girişimci neden sizi tercih etmeli: Geniş, esnek
ve değişik ürün gamı, kaliteli yiyecek ve içecek-
ler…
Girişimciye Not: Misyonumuz; ci gusta! konsep-
tini franchising sistemi ile Türkiye geneline yay-
mak ve geliştirmektir. Yatırım geri dönüşü hızlı,
tatlı ve kazançlı bir yatırım yapmak isteyen, yeni-

liğe açık tüm girişimcilerle tanışmak ve görüşmek istiyoruz.
İletişim: (0533) 769 68 60 / www.cigustaturkiye.com  
cigusta@cigustaturkiye.com

Bosna Kahvecisi, rahatlığı ve lüksü önplanda tu-
tarak tamamen markaya özel tasarlanmış şe-

kilde hizmete sunulmaktadır.  Mevcut franchise şu-
be sayısı yurt içinde 10 olan markanın  2017 franc-
hise hedefi  yurt içinde 20, yurt dışında 3 şubeye ulaş-
mak.. Franchise giriş bedeli almayan markanın anahtar teslim fiyatı
1.750 TL metrekare fiyatıdır. Yatırım geri dönüş süresi, 1-3 yıl arasıdır.
Lokasyon olarak, AVM ve işlek caddeler değerlendirilmektedir.
Girişimciler neden sizi tercih etmeli: Bizi diğer firmalardan ayıran
en önemli özelliğimiz tüm kahvecilerin ayrı ayrı bünyesinde barın-
dırdıklarını tek bünyede toplamış olmamızdır.
Girişimciye not: Girişimci-
ler bu işe başlamadan önce
bizim ailemizle oturup bir
fincan Bosna Kahvesi içmeli
ki bir Boşnak hatırı oluşsun
aramızda. 
İletişim: (0532) 546 92 07
www.bosnakahvecisi.com.tr 
bosnakahvecisi@gmail.com
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Şık konsepti, geniş
ürün yelpazesi ve

doğru eğitimlerle ön-
ce yatırımcıların daha

sonra firmanın kazanç sağlamasına yönelik bir
sisteme sahiptir; Kahve Deryası… 
Mevcut franchise şube sayısı yurt içinde 100,
yurt dışında 4 ‘tür. 2017 franchise hedefi yurt içi
için 120,  yurtdışı için 10’dur.
Franchise giriş bedeli 30.000 $ olup anahtar teslim fiyatı ma-
ğazanın m2 sine göre değişmektedir. Yatırım geri dönüş süresi
24 ay’ dır. Lokasyon kriterleri, Avm’ler için min. 100 m2 kapalı +

80 m2 açık alan, caddeler için araç ve yaya
trafiğinin yoğun olduğu lokasyonlarda min.
120 m2 kapalı, 80 m2 açık alana sahip me-
kânlardır.
Girişimci neden sizi tercih etmeli: Kahve
Deryası şubeleriyle ve şubelerine gelen misa-
firleri ile iyi empati kurabilen, işletme ruhuna
sahip bir firmadır.
Girişimciye not: Bizimle tanışmadan yatırı-

mınıza karar vermeyin. 
İletişim: (0232) 388 10 13 / www.kahvederyasi.com.tr 
info@kahvederyasi.com.tr

İstanbul merkezli Rumeli Çikolatacısı konseptin-
de ana tema olan çikolata dışında pasta, kahve,

sıcak ve soğuk içecekler bulunmaktadır. İstanbul,
Ankara ve Eskişehir’de, toplam 6 şubesi vardır. Lo-

kasyon olarak cadde mağazaları ve açık alanları
olan AVM’ler tercih edilmektedir. 2017 yılı sonuna ka-

dar 3 şehirde 5 yeni şubenin açılışı planlanmaktadır. 2018 yılında ise
hedef 30 şubedir. Konsept min. yerleşim m2 aralıkları ise kapalı alan
için en az 100, bahçe için 80-150 m2 dir. Yatırım bedeli açık / kapalı
alan ve yerleşim planlamasına göre değişiklik göstermektedir. M2 bü-
yüklüğüne göre aylık ortalama 150 bin ile 250
bin TL ciro öngörülmektedir. 
Girişimci neden sizi tercih etmeli: Yatırım-
cılarımıza her konuda destek sağlıyoruz. Per-

sonel, işletmecilik
ve menü eğitim
destekleri ile de
süreklilik sağlıyo-
ruz.
Girişimciye not:
Kuruyor, eğitiyor,
denetliyor ve ka-
zandırıyoruz.

İletişim: (0216) 321 45 55 
www.rumelicikolatacisi.com 
onur.erdogan@rumelicikolatacisi.com

Modern sunuş teknikleri ile
geleneksel ve global, içe-

cek ve atıştırmalıklar sunan, 60 - 450 m2 arasında açık kapalı alan-
larda hizmet veren cafe
konseptidir. 2017 franchise
hedefi yurt içinde 15 mağa-
zadır. Franchise giriş bedeli,
10.000 $ + KDV dir. M2 birim
fiyatı 1.000$ - 1.250$+anah-
tar teslim fiyatı mağaza bü-
yüklüğüne göre değişmek-

tedir. Yatırım geri dönüş süresi 2 yıldır.
Lokasyon olarak, cadde; min. 40 m2 iç
mekan ve 50 m2 açık alan AVM’lerde
ise kiosk tercih edilmektedir.
Girişimciler neden sizi tercih etmeli:
Standartların kolayca uygulanabilece-
ği ve sürdürülebilir, bir işletme modeli-
ne sahibiz.
Girişimciye not: Yatırımcılar işletmecisi
olacakları markanın sürdürülebilir, karlı
bir operasyon olup olmadığı konusunda
mutlaka araştırma yapmalılar. 
İletişim: (0216) 414 3434  
www.kahvelimani.com.tr 
kerimmamak@fmkahve.com

Kahve Doğası, 2009 yı-
lında kuruluşundan son-

raki geçen yıllarda İzmir merkezde
kendi bünyesindeki cafe shopları ile adını duyurmuş , gelen yo-
ğun talep üzerine konsept, içerik yenileme, imaj ve güçlü Ar -Ge
çalışmalarından sonra Franchise vermeye başlamıştır. Markanın
işleyişi anahtar teslimdir. (Dekorasyon, mobilyalar ireko ağacı, in-
şaat, marangoz, açılır-kapanır tente, yer kaplaması, tabela reklam
işleri, peyzaj, aydınlatma, aydınlatma, makine ekipmanları, züc-
caciye, servis ekipmanları, kamera-ses sistemi, otomasyon siste-
mi, klima, Lcd). Mevcut franchise şube sayısı yurtiçinde  20’dir. 

Franchise giriş
bedeli 35.000 TL

olup,  anahtar teslim-
de  iç mekan m2 fiyatı
2.000 TL, dış mekan m2

fiyatı 2.500 TL’dir.
Girişimciye Not: Her
türlü lokasyona açık olan Kahve Doğası hakkında bilgi edinmek
için sizleri görüşmeye davet ediyoruz.
İletişim: (0232) 373 13 14
www.kahvedogasi.com / info@kahvedogasi.com

Osman BİLGEFranchise & More Danış.

Sektör hızlı büyüdü, kafe ya-tırımı milyonu buldu. Kafe-lerin yayılması Türkiye'nin ka-zancı oldu, başarılı kafe zincir-leri doğdu. Yer işlek, mekan bü-yük, marka güçlü, dekor güzel, ürün özgün,hizmet iyi olursa kafenin çok iyi bir yatırım ol-duğunu düşünüyorum. Her sektörde olduğugibi yerli zincirler dünya markalarıyla yarışa-cak seviyeye geldi, dünyaya açılıyorlar.





Zaman; eşsiz değerde bir hazine… Tiq Taq Coffee
zamanın değerini kavramada mekanın önemi-

nin altını çizerek, zamanınızın değerinde geçmesi
için kurguladı kendini. Sadece beğenilen, tercih edi-
len bir hizmet sunumunun ötesinde, marka kültürü
gibi bir değer ihtiva eder. Tiq Taq Coffee, yurt içinde
5 franchise şubeye sahiptir. 2017 franchise hedefi

yurt içinde 7 şubedir. Franchise giriş bedeli 40 bin Euro, yatırımın geri dö-
nüş süresi 18 -24 aydır. Lokasyon kriterleri, sosyo ekonomik düzeyin yük-
sek olduğu cadde ve prestijli AVM’lerdir.
Girişimci neden sizi tercih etmeli: Konseptimizi,  antrasit ve tonlarının
hâkim olduğu, aydınlatmanın en can alıcı olduğu haliyle harmanladık. Ni-
hai müşterilerimizin beş
duyusuna birden hitap
edebilecek konforumuz
ve ürün kalitemiz bizi di-
ğerlerinden ayıran kazanç
getirisi önemli bir tercih
sebebidir. 
Girişimciye not: Gıda
sektöründe var olmak is-
teyen girişimciler için
doğru lokasyon seçimi, mimari çizim, inşaat, personel temin ve eğitimi,
işletme desteği vb. çalışmalarımızla hizmet veriyoruz. 
İletişim: (0544) 344 5215    
www.tiqtaq.coffee / guneleskisari@tiqtaqcoffee.com  

Hayatta en beklenmedik şeyler bi-
le her zaman “Evet!” demekle

mümkün! Sir Winston bu bakış açısıy-
la kapılarını misafirlerine yıllar önce İzmir’de açtı. 2015 yılında Os-
manlı Grup ailesinin bir parçası oldu. Ve misafirleri için her zaman;
“Yes Sir!” diyor. Sir Winston markası üç farklı alt marka ile ilerliyor.
Sir Winston House, Sir Winston Cafe ve Sir Winston Express…
Sir Winston House’nin yurt içi franchise sayısı 2, Sir Winston Ca-
fe’nin 7, Sir Winston Express’in 1’dir. Yurtdışı mağazaları bulunma-
maktadır. Sir Winston House 2017 franchise hedefi 3, Sir Winston
Cafe’nin 10, Sir Winston Express’in 3 mağaza açmaktır. Franchise
Giriş Bedeli, Sir Winston House için 50.000 $, Sir Winston Cafe için

50.000 $ ve Sir Winston Express için 25.000 $’dır. Ya-

tırım geri dönüş sü-
resi konsepte göre
1,5-2,5 yıl arasında-
dır. Lokasyon olarak, AVM ve
caddeler tercih edilmektedir.
Girişimci neden sizi tercih etmeli: Optimum yatırım maliyeti; pa-
zarlama ve iletişim gücü gibi birçok avantaja sahip olan Sir Wins-
ton markaları, yatırımcılarının doğru hamleler ile günümüz tüke-
tim alışkanlıklarına karşı atabileceği bir adımdır.
Girişimciye not: Sir Winston, istediğiniz fakat gerçekleşmeyece-
ğini düşündüğünüz beklentileri karşılamak için burada! 
İletişim: (0232) 472 21 49  www.osmanligida.com.tr

www.sirwinstonhouse.com info@osmanligida.com.tr

Türkiye’nin ilk yerli gurme çay-kahve evi
olan Neşve’nin konseptinde ana tema içe-

cek grubu olup bunun yanı sıra kahvaltı kon-
septi önemli yer tutmaktadır. Marka ayrıca ma-

karnalardan salatalara, ana ye-
meklerden Kayseri mutfağının
yöresel lezzetlerini de içeren
mutfak konseptiyle de hizmet
vermektedir. Yurtiçinde 35, yurt-
dışında 1  franchise şubesi bulu-
nan markanın, 2017 franchise
hedefi, yurtiçinde 10, yurtdışında
3  şube açmaktır. Anahtar teslim
fiyatı; 450.000 TL-650.000 TL arası

olup yatırımın geri dönüş süresi 18-24 aydır. Lokasyon olarak
min. 150 m2 kapalı 75 m2 açık alan gerekmektedir.
Girişimci neden sizi tercih etmeli: %100 yerli marka olan
Neşve, yatırımcılarına her konuda sürekli olarak destek sunu-
yor, mağazanın kurulumundan ürün ve stok takibine, eğitim-
lerden reklam ve tanıtım faaliyetlerine kadar her alanda yatı-
rımcısına sürekli ve kesintisiz destek sunmaktadır.
Girişimciye not: Doğru yerde doğru marka ile gerçekten ka-
zanç sağlayan kahve/kafe sektörüne minimum maliyet – mak-
simum fayda ile girmek için mutlaka bizimle iletişime geçin. 
İletişim: 444 10 76  www.nesve.com / info@nesve.com
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Konseptinde soft don-
durma ve waffle çeşitle-

ri içeren Creambox Ice Cre-
am & Waffle’ın henüz franchi-

se şubesi bulunmamaktadır.
2017 franchise hedefi yurt içinde

10, yurtdışında 4 şube açmak. 
Franchise giriş bedeli, 30.000$’dır. Master franc-
hise bedeli ise 1.000.000 $. Anahtar teslim fiyatı
m2 1.700 TL+KDV minimum 50 m2 dir. Yatırım geri dönüş süresi
ortalama 1,5 yıldır. Lokasyon olarak AVM ve cadde üzerleri tercih

edilmektedir.
Girişimci neden sizi tercih etmeli: Kalite
odaklı bir marka olarak kendimize güveni-
yoruz.
Girişimciye not: Firmamızın ana kuralı ‘’Ka-
zandırmaz isen kazanamazsın’’. Bu kadar re-
kabetin olduğu bir dönemde bizim gibi bir
profesyonel ve yenilikçi yapıda bulunmak
büyük bir ortaklıktır. 

İletişim: (0850) 346 49 38  
www.horecamarket.com.tr  / horecamarkett@gmail.com





Mekan tasarımında oriental çizgiler
ve endülüs mimarisi kullanan Ba-

raqah Coffee, menü içeriğinde Türk ve
Dünya kahve-
lerinin yanı sı-
ra, çikolata,

hafif yiyecekler, tatlı & pasta grubu ile
de hizmet veriyor. Mevcut franchise şu-
be sayısı yurt içinde 4, 2017 franchise
hedefi 10’dur. Franchise giriş bedeli
5.000- 15.000 $ arası olan markanın

anahtar teslim fiyatı 300.000 - 900.000 TL arasıdır. Yatırım geri dö-
nüş süresi 12- 24 aydır. 50 m2 - 600 m2 aralığında mekanlar için
hazır konseptler bulunmakta.

Girişimciler neden sizi tercih etmeli: Sektörde
yetişmiş bir ekibe sahip, kahvesini kendi üreten,
üretim kalitesini tescilleyen, güvenilir bir marka-
yız.
Girişimciye not: Sizleri Academy şubemizin bu-
lunduğu merkezimizde ağırlamak isteriz.
İletişim: (0242) 344 46 66 
www.baraqah.com.tr / franchise@baraqah.com.tr

Kahve Madeni ilk iki şubesini
2015 yılında açmıştır. Yurt

içinde 5 franchise şubeye sahip-
tir. 2017 franchise hedefi 10 şu-
beye ulaşmak. İlk 10 şube için
franchise giriş bedeli alınma-
maktadır. Anahtar teslim fiyatı,
2000-2500 TL / m2 olarak deği-
şiklik göstermektedir. Yatırım
geri dönüş süresi 24 ay olup lokasyon olarak cad-
de üzerleri ve AVM’ler tercih edilmektedir.
Girişimci neden sizi tercih etmeli: Büyüme stra-

tejisi kapsamında yatırımcılara
karlı bayilik şartları sunuyoruz.
Girişimciye not: Az riskli bir
yatırım olması, yatırımın daha
hızlı geriye dönecek olması, iş-
letme ve pazarlama sorunları
yaşandığında arkasında danı-
şabileceği profesyonel bir eki-
bin olması girişimciler için

avantaj sağlamaktadır.
İletişim: (0232) 502 33 13 / www.kahvemadeni.com
info@kahvemadeni.com

London Café, yüksek kalite çekirdek kahve-
leri, sandviç ve tatlılarıyla beğeni topluyor.

Mevcut franchise şube sayısı yurtiçinde 3, yurt-
dışında 1’dir. 2017 franchise hedefi yurtiçinde
7, yurtdışın-

da 1’dir. Franchise giriş bedeli
15.000$ olan markanın  anahtar
teslim fiyatı m2 başına 2500 -
3000 TL dir. Yatırım geri dönüş
süresi 18-24 aydır. AVM’ler ve iş-
lek caddeler tercih edilmektedir.
Girişimciler neden sizi tercih
etmeli: Bizi yatırım yapılabilir bir marka kılan 4 unsur: Hedefler, re-
kabet yönetimi, lezzet oluşum süreci ve bayi ilişkileri…
Girişimciye not: Yarınlarınıza kâr ve prestij katmak için kurgula-
nan ve Türkiye’nin her noktasında müşterisi bulunan konsept al-
ternatifi olmayan bir girişimdir.
İletişim: (0232) 502 00 47
www.londoncafe.com.tr / hello@londoncafe.com.tr
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Soulmate Coffee Cafe & Bakery konforlu bir ev
tadında dekore edilmiş, işletmecisine bağımlı

olmadan işletilebilen bir markadır. Yurtiçinde 13
mağazası olan markanın 9 şubesi de inşaat aşamasın-
da. Ayrıca, Kuveyt’te 2, Riyad’da 1 olmak üzere
3 yurtdışı mağazası hizmete girecek.  Hedef
2017 sonunda 25 şubeye ulaşmak. M2’ye göre inşaat maliyeti 300.000
- 450.000 TL arasında olup, yatırımın geri dönüş süresi 24 aydır. Lo-
kasyon olarak, AVM ve caddeler tercih edilmektedir. 
Girişimci neden sizi tercih etmeli: Tecrübeli mimari ve uygulama
ekibimiz, reklam ajansımız, eğitim personelimiz, ArGe miz, teknik ser-
visimiz, insan kaynakları ve hu-
kuk departmanımız var.
Girişimciye not: Eğer bir Soul-
mate tabelasına sahipseniz,
önemli bir zincirin parçasısınız. 
İletişim: (0232) 472 00 70 
www. soulmate.com.tr 
franchise@soulmate.com.tr       

Yüzde 100 organik meyvelerden elde edilen
Bitez Dondurma 12 ay boyunca hijyenik ve

doğal ortamında hizmet vermektedir. Konsept
olarak Bodrum’u yansıtan renk ve tasarımları kullanmaya özen gös-
termektedir. Mevcut franchise şube sayısı 12 olan marka 2017 so-
nunda 17 şubeye ulaşmayı hedefliyor. Franchise Fee Bedeli 50.000
TL olan Bitez Dondurma’nın yatırım bedeli, 40-60 m2 için 20.000 -
30.000 $, 60-80 m2 için 30.000 - 40.000 $, 100 m2 ve üstü için ise
35.000 - 50.000 $’dır. Yatırımın geri dönüşü 18-20 ay civarında olup
Anahtar teslim hizmeti yoktur.
Girişimciler neden sizi tercih etmeli: Bitez Dondurma eksperlerinin
size sağlayacağı destek ve danışmanlık da işinizi büyütmenize yar-

dımcı olacaktır.
Girişimciye not: Bitez
Dondurma işletmecisi ol-
mak, size verilecek eğitim
ve destekler sonucu başarı-
lı bir iş sahibi olabilme im-
kanı yanında birçok avan-
tajlar da getirecektir Zen-
gin İnsan İlişkileri, Kişisel
Tatmin, Kişisel ve Profesyonel Gelişim…
İletişim: (0252) 382 08 61
www.bitezdondurma.com / info@bitezdondurma.com



Geleneksel yoğurtun benzersiz bir yorumu olan
Chillbox Frozen Yoğurt, yaz-kış tüketilen, mut-

luluk kaynağı, konseptin ay-
rılmaz parçasıdır. Yurt içinde
açılacak 14 şube ile yılsonun-

da 20 şubeye ulaşılacaktır. Yurt dışında  13 ül-
kede 100’ün üzerinde şubesi bulunmaktadır.
2017 yurt içi hedefi 25 şube olup, franchise
giriş bedeli 15.000- 25.000 Euro arası değiş-
mektedir. Anahtar teslim fiyatı, mağaza kon-
septi için Ort. 100 m2 açık- 100 m2 kapalı alan
olmak üzere 450.000-500.000 TL + KDV’dir. Kioks konsepti ise
250.000 - 300.000 TL +KDV olarak şekillenmektedir. Yatırımın geri
dönüşü ortalama 24 aydır. Bu süreyi 12 aya kadar düşüren şubeler
bulunmaktadır. Lokasyon kriterleri, 60-150 m2 arası kapalı, 80-150+

m2 açık olmak üzere merkezi, keyifli
oturumu olan Tüm  lokasyonlardır.

Girişimci ne-
den sizi tercih
etmeli: Yüksek
karlılık sağla-
yan iş modelini
aldık, yılların ticaret tecrübesi ile birleştirdik ve
Chillbox Franchise Sistemi geliştirdik.
Girişimciye not: Girişimcilerin yatırım yapma-
dan önce bankaların franchise kredileri, leasing

seçenekleri ve Kosgeb vb. kurumların yatırım destekleri gibi finan-
sal araçlar hakkında bilgi edinmelerini önemle tavsiye ediyoruz.
İletişim: (0505) 837 05 21 / www.chillbox.com.tr
franchise@chillbox.com.tr / nail.avsar@chillbox.com.tr

2015 yılından itibaren
Kahveci Efendi’nin

tüm mimari çizgileri markaya özel tasarlanmıştır. Konseptlerde,
müşterilerin kaliteli vakit geçirebilmeleri için masa yerleşim pla-
nına çok dikkat edilmektedir. Misafirler, Kahveci Efendi’ye gel-
diklerinde klasik bir kafe-bistro alanının dışında olduklarını his-
setmekteler. Marka, şu anda 4 şube ile Ankara’da faaliyet göste-
riyor.  Franchise giriş bedeli 20.000 $’dır. Toplam yatırım maliyeti
400.000 – 600.000 TL arasındadır. Araç ve insan yoğunluğu olan
cadde ve Avm’ler tercih edilmektedir. Yatırımın geri dönüş süresi
12-18 ay olarak öngörülmektedir.

Girişimci neden sizi tercih
etmeli: İlk önce aile olabil-
meyi hedefliyoruz. Yatırım-
cıya her daim empati yapa-
rak yaklaşıyoruz. En çok
beklediğimiz samimiyet, ile-
tişim ve güven.
Girişimciye Not: Bu sektörde istekli ve enerjisini harcayacak ya-
tırımcılar istemekteyiz. Bunları sağlayabilen herkesi bekleriz.
İletişim: (0312) 466 9 467 /  www.kahveciefendi.com.tr 
info@kahveciefendi.com.tr

Dosya Konusu

Markanın öncelikli hedefi, ‘’Waffle ve
mutluluk” dendiğinde akla gelen ilk

marka olmak. Sağlıklı, temiz, %100 yerli,
wafflelar üretip, müşterilerine ulaştıran Waff-
le’cı Akın’ın mevcut franchise şube sayısı yurt
içinde 29  yurtdışında 1’dir. Bu yıl hedef yurt

içinde 48, yurt dışında
2’dir. Franchise giriş
bedeli 10.000 $ + KDV
olup anahtar teslim fi-
yatı Kiosk: 120.000 TL,
mobil fayton: 100.000

TL, 50 m2 mağaza 150.000-200.000 TL dir.
Yatırım geri dönüş süresi 12 aydır. Lokas-
yon kriterleri, cadde ve sokaklar, üniversi-
te kampüsleri ve AVM’lerdir.
Girişimciler neden sizi tercih etmeli:
Düşük yatırım bedeli, yüksek kar marjı, az
sayıda çalışanla iş yürütebilme, Brük-
sel'de sadece Waffle'cı Akın'a verilecek
olan Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü…
Girişimciye not: Mesaisinin büyük bir
kısmını bu işe ayırabilecek tüm waffle
seven girişimcileri bekliyoruz.
İletişim: (0232) 330 07 00  
www.waffleciakin.com 
info@waffleciakin.com
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En iyi kakao çekirdek-
leri kullanılarak, fındık

oranı yüksek tutularak,
doğal meyve özleri ve
sadece kakao yağı kulla-

nılarak üretilen Choco
Bons ürünlerinin içeriği iste-

ğe ve zevke göre belirlenebilmektedir. Marka
özel formülü ile piyasadaki tüm rakipleri ile
arasında önemli bir fark yaratmıştır. Marka-
nın franchise şube sayısı 8, kendine ait şube
sayısı 1’dir. 2017 yurt içi franchise hedefi 20,
2017 yurtdışı hedefi 5’tir. İlk 20 şube için

franchise giriş bedeli alınmamaktadır.
Girişimci neden sizi tercih etmeli: Başa-
rılı tedarik zincirimiz ham madde ve ara
mal siparişlerinizin size zamanında ve en
uygun fiyatlarla ulaştırılmasını sağladığın-
dan toplam maliyetiniz düşerken net karı-
nız artacak. Böylece sadece satarken değil,
alırken de kazanacaksınız.
Girişimciye not: Sipariş yönetimi, tedarik
zinciri yönetimi, ürün hazırlama ve sunma
süreci, halkla ilişkiler ve insan kaynakları yö-
netimi konusunda uzman kadromuzdan ge-
rekli ücretsiz eğitimi alarak, bir işletme için
önemli olan her konuda bilgiye sahip olma
şansı yakalayacaksınız.
İletişim: (0312) 219 92 82
www.chocobons.com / info@chocobons.com 

Cenk GİRGİNOL Gastronomi Yazarı

Türkiye’de kahve ile ilgiligelişim devam ederkenbu gelişim standart tatlar vemarkalaşma ile desteklen-melidir. Bir de sektör dışı ya-tırımcılar düşünüldüğünde işi bilen ve sistemiolan franchise veren markaların danışmanlıkve bütünlük politikaları doğru bir şekilde sontüketiciye aktarılırsa sistem tam işler. Son tü-keticinin önüne kusursuz servis ile ulaşan yi-yecek ve içecek, sektörün gelişimini de bera-berinde getirir.



Ben New York’ta doğup büyüdüm ve son 4 yıldır Türkiye’de ya-
şıyorum. Hayatım boyunca Amerika’da Türkiye’yi anlatmaya
çalıştım, Türkiye’nin jeopolitik konularını üniversitelerde an-

lattım, yatırım potansiyeli hakkında konferanslar düzenledim. Benim
büyüdüğüm dönemde değil Türk markasının fenomen olması, is-
mimden dolayı ‘nerelisin?’ diye soranlara ‘Turkey’ diye yanıt verdi-
ğimde bir ülke olduğunu, nerede olduğunu bilmiyorlardı, bazen de
‘gobble gobble’ diye alay ediyorlardı. Nerden nereye... Şimdi Nusret
ilgiden sokaktan yürüyemez halde, onun için ‘sexy Turkish butcher’
diyorlar. Reklamın iyisi kötüsü olmaz, ben kendisini çok takdir edi-
yorum, neticede bir Türk markasını fenomen haline getirdi, ve New
York’un merkezinde Türk yatırımı yaptı. Ondan öğrenebileceğimiz
en büyük ders markalaşmanın ne kadar önemli olduğu. Bize göre
umursamazca tuz serpiştirdiği o video aslında çok etkili bir reklam -
çünkü uluslararası anlaşılacak bir vücut diliyle sunduğu hizmete olan
tutkusunu izleyiciye aktarıyor ve merak uyandırıyor.
Türkiye’de son 3 yıldır Amerikan Ticaret Odasını resmi temsilcisi olan
Türk Amerikan İşadamları Derneği’nin (TABA AmCham) İcra Kurulu
Üyesi ve aynı zamanda ABD İlişkileri ve Yatırımlarından sorumlu ko-
mite Başkanıyım. Kurumumuzun temel misyonu; 30 yılı aşkın süredir
Amerikan sermayeli firmalardan, ABD ile ticaret yapan yerli firmalara
kadar seçkin iş adamlarından oluşan üyelerimiz ile ABD Ticaret Oda-
sı, ABD Büyükelçiliği ve Konsolosluğu, Türk kamu kuruluşları, STK'lar
ve yabancı ticaret odaları ile koordineli olarak  Türkiye ve ABD ara-

Kübra Nefise KALKAN
Turkish-American Business Association- American Chamber of Commerce 
in Turkey  (TABA-AmCham)  İcra Krl. Ü. ve ABD İlişkiler ve Yatırımlar Komite Bşk. 
knk@amcham.org

Amerika’da bir ‘Salt Bae’ olmak…
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Son zamanlarda Instagram’da Nusret’in
story’isini izlerken New York seyahatinden
paylaşımları dikkatimi çekti. Nusret 
sokakta yürüyemiyor, onunla resim çekmek
isteyenler, Hallowen kostümünde 
Nusret olmayı tercih edenler… İnanılmaz! 
New York’a restoran açan Nusret’ten bence
öğrenebileceğimiz çok şey var.

sında ki ticaret ve yatırım hacmini ve kültür ilişkilerini geliştirmek
amacıyla faaliyet göstermekteyiz. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin ABD'yle
olan 18 milyar dolarlık ticareti, Türkiye’nin toplam dış ticaretinin sa-
dece % 4'ünü, ABD’nin ise %0,6’sını oluşturuyordu. Enerji, teknoloji
ve turizm gibi alanlarda önemli işbirliklerimiz var; ancak, yatırımları
daha fazla sektöre genişletmeyi hedefliyoruz. Ekonomi Bakanlığı,
TIM ve Turquality’nin sunduğu teşvik programları sayesinde yurt dı-
şında marka tanıtımı, şube açma ve yatırım yapma gibi konularda
devlet büyük oranda destek oluyor.
Yakın tarihte Simit Sarayı, Mavi Jeans, Sarar gibi markaların başarılı
girişimlerine tanıklık ettik, ama hem Türkiye’nin devlet teşvikleri,
hem de Amerika’da yabancı yatırımcılara sunulan destekler sayesin-
de çok daha fazla Türk markası için bu pazarda fırsatlar olduğunu
düşünüyorum. Bu bağlamda hizmetlerimiz ile çorbaya bir tuz da biz
serpiştiriyoruz. Washington ve New York’ta temsilcilerimiz ile Türk
markalarına ‘soft-landing’ dediğimiz, ‘yumuşak iniş’ yapabilmeleri için
danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Amerika’da Amerikan Ticaret
Odası, ABD kongre üyeleri, devlet temsilcileri, STK’lar ve derneklerin
destekleriyle ABD pazarına girmek isteyen firmalar için doğru strateji
belirlemeleri ve hedef kitlelerine ulaşmaları için destek oluyoruz. Tür-
kiye’de gerçekten çok değerli markalar var, önemli olan doğru he-
defe firmayı iyi anlatabilmek.
Amerika ile ilgili yatırım veya ticaret hedefleriniz hakkında görüşmek
için benimle iletişime geçebilirsiniz.





Burger Bucks, 2016 yılında uzun araştır-
malar ve profesyonel kadro tarafından

geliştirilen özel reçeteler sonucu doğru ve
özel bir lezzet serüveninin ilk adımını Kü-
çükçekmece / Atakent bölgesinde açtı.
Müşterilerinden aldığı geri dönüşler çok
olumlu ve motive edici oldu. Gerçek an-
lamda kalite ve lezzetten hiçbir şekilde
ödün vermeden hareket etmek en temel
prensibi. Oluşturdu-
ğu konsept tasarım,
dekorasyon, müzikler
olarak farklı ve dikkat
çekici olmasının ya-
nında sunulan lezzet-
lerle de iyi bir kombi-
nasyon yaratıldı.

“Gurme 
lezzetler durağı”
Burger Bucks Yön. Krl. Bşk. İhsan Günak,
‘’Burger Bucks olarak sektörde iddialıyız, ül-
kemizde yeni gelişmekte olan gurme bur-
ger sektöründe sizde kaliteli ve lezzeti bin-
lerce müşteri tarafından onaylanmış, gerçek
anlamda kaliteden ödün vermeden sürekli
üstüne katarak ilerleyen önü çok açık bir ya-
tırım yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz.
Franchise vereceğimiz bölgeler öncelikli
olarak büyük şehirlerdeki AVM’ ler, hareketli
caddeler ve işlek noktalar olacaktır, bunların
yanı sıra yurtdışında belirli noktalarda şube-
ler açmak isteyen yatırımcıları da bekliyo-
ruz’’  dedi.

Sektöründe fark
yaratan marka
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Yatırım

Çiçek Izgara; 1963 yılın-
dan beri geleneksel bir

marka olma özelliğini, do-
ğal etlerle ve tamamen ken-
di özgü konseptiyle sağla-
mıştır. Etin gerçek tadı ve

lezzetini misafirlerine sunmak için yıllardır ka-
liteden taviz vermeden kendine has ürünleri
ile lezzet şöleni sunuyor. Doğal ve lezzetli
ürünleri ile değerli bir marka olan Çiçek Izga-
ra; hizmet ağını genişleterek 2017 yılı içinde
en az 20 franchising vermeyi hedeflemekte-
dir. Kaliteden ödün vermeden yeni konsept
ve farklı menüleriyle ürün yelpazesini geniş-
leten Çiçek Izgara; kârlı bir yatırım yapmak,
gıda sektörünün itibarlı bir üyesi olmak ve pa-

ra kazanmak isteyen işletmecilere avantajlı
fırsatlar sunmaktadır. Özel ve ayrıcalıklı bir işe
sahip olmak ve para kazanmak istiyorsanız,
kârlı bir yatırım sizi bekliyor. Bu lezzet durak-
larından birine sahip olarak yeni bir başlangıç
yapabilirsiniz.

Her zaman yanınızda
Çiçek Izgara franchise olarak; markanın özel
ve ayrıcalıklı ürünlerine, müşteri memnuniye-
tini esas alan hizmet anlayışına, kârlı ve sür-
dürülebilir bir yatırım imkanına, mutlu ve ge-
niş, bir aileye sahip olacaksınız. Çiçek Izgara
ailesi; tecrübeli ve uzman kadrosu, mağaza
konsepti, eğitim, uygulama ve sunum konu-
larındaki yanınızda olacaktır.

Girişimcilere çiçek gibi bir yatırım fırsatı…

Türkiye’den çıkan dünya
markası olma hedefiyle

yola koyulan Usta Dönerci®’yi
5 yıl içinde 500 restorana ulaş-
tırmayı hedeflediklerini açıkla-
yan TAB Gıda Genel Müdürü
Caner Dikici: “1995 yılında Tür-
kiye’de gıda sektöründe faali-
yet göstermeye başlayan TAB
Gıda, bugün 1000 restoranı ve yakaladığı
iş hacmi ile Türkiye’deki hızlı servis restoran
zincirleri sektörünün yarısını elinde bulun-
duruyor. 31 Mart 2017 tarihinde, bir gün
içerisinde İstanbul, Ankara Ordu ve Antal-
ya olmak üzere 4 farklı şehirde 4 Usta Dö-
nerci restoranı açtık. Son üç ayda açtığımız
yeni restoran sayısı 20’ye ulaştı. Başarımız
sadece Türkiye ile sınırlı kalmayacak.  Şu an
Makedonya ve Kıbrıs’ta restoranlarımız bu-

lunuyor. Türkiye’de liderliğe
uzanan basamakları hızla tır-
manırken dünya arenasının
kapılarını aralamaya hazırlanı-
yoruz” dedi.
Türkiye’deki büyüme stratejisi
çerçevesinde; yeni restoranlar
açmanın yanısıra piyasadaki
tekil dönercilerin Usta Döner-

ci’ye dönüştürülmesine de sıcak baktıkla-
rını ifade eden Caner Dikici: “Usta Dönerci
markamızla, döner sektörünün kalite ve
lezzet standartlarını yükseltmeyi hedefli-
yoruz. Yakın dönemde yurt dışında büyü-
meyi planlıyoruz. Bu kapsamda fizibilite
çalışmalarımız devam ediyor.  Yurtdışında
Burger King® markamızda sürdürdüğümüz
başarımız, operasyonlar konusunda bizi
heyecanlandırıyor. ” diye konuştu.

Türk kültürüne has, geleneksel yapıyı
bozmadan farklılık yaratmaya çalı-

şan, Türk sermayesi
ile üretilen Swar-
Tea, sektöründe li-
der olma hedefiyle
yola çıkmış, yenilik-
çi, teknolojiyi hiz-
met ile birleştiren,
görsel tasarımları
ile fark yaratan baş-

ta Türkiye olmak üzere sonrasında tüm
dünyada büyüme hedefinde olan bir
Türk markasıdır. Amacı Türk damak tadı-
na uygun bir şekilde çayların daha lez-
zetli ve daha hijyenik açıdan demlenip
unutulmuş olan Çay kültürümüzü tekrar-
dan hatırlatmaktır. 2017 hedefi ise, ‘’ Tür-
kiye başta olmak üzere; tüm Dünya ülke-
lerine kadar Türk damak tadına uygun
geleneksel çay kültürümüzü teknoloji ile
birlikte sunabilmek” dedi.

Bu yıl farkındalık yaratacak

80’den fazla restorana ulaşarak döner 
pazarında dikkatleri üzerine toplayan marka 

sektörünün lideri olmaya hazırlanıyor.

Zirveye oynuyor





40 yıllık hatır, 
40 yıllık aşk...

Melih Değirmenci
melih.degirmenci@yahoo.com

Sultan Süleyman
1513 yılında

Saruhan sancak
beyliğine atandı.

Kimi kaynaklar
14.yüzyılın

başında yemen
valisi Özdemir
paşa kahveyi

İstanbul’a getirdi
diye yazar...

Halbuki söylenti odur ki Sancak beyi olarak Manisa’ya atanan Sü-
leyman, Sultan olmadan önce tanışmıştı kahve ile... Kahvenin hi-
kayesi İzmir’de, İstanbul’dan daha eskidir. Bir İpek yolu geçişi olan

İzmir, Kahve ile bu yolu kullanan tüccarlar aracılığı ile tanışmış, üslup ve
pişirme tekniklerini kendi içinde geliştirmiştir. İzmir’e tebdili kıyafet gelen
Sultan Süleyman, sancak beyi iken kahveye alışmış, önce Manisa sanca-
ğında alışkanlık edinmiş, sonrada bu alışkanlığını saraya taşımıştır.
Bu dönemde Kaffa ve Yemen valilerinden özel kahve çekirdekleri getirmiş,
Saray ahalisi de bunu örnek alarak kahveyi adet haline getirmiş, bir kültür
ve sohbet, hatta uzlaşma aracına çevirmiştir. Sarayda olan tatsızlıklar, so-
runlar, münakaşalar kahve aracılığı ile bir araya gelip, istişare edilir, ardın-
dan da tatlıya bağlanır ya da gereği yapılırdı. Gene söylenenler üzere, kah-
venin aşkı ise Hürrem Sultan’da 1521 tarihinde Sultan Süleyman ile içtiği
ilk kahve ile başlamış. 1526 da şehzade annesi olan Hürrem, kendisinden
tek bir hediye istemiştir.

Her akşam içilecek bir kahve...
Bu hediyeyi kendine bahşeden Sultan Süleyman o günden sonra, her ak-
şam kahvesini seferde olmadığı zamanlarda Hürrem ile içmeye özen gös-
termiştir. Söylenen o ki Hürrem Sultanın, Sultanımız ile muhabbeti ve aşkı
da bu şekilde artmış, Sultan Süleyman ile bağı bu kahveler sayesinde güç-
lenmiştir.
Hatta öyle ki halk tarafından hemen kabullenilen kahve ve kahvehaneleri,
zaman zaman Hürrem ile olan çatışmalarından kaynaklı ya da bu muhab-
bete karşı çıkan başta Parga’lı İbrahim paşa’nın telkinleri ile  fetva doğrul-
tusunda yasaklattığı bile söylenmektedir.  
Hürrem Sultanımız halk tarafından zaman zaman sevilmiş, zaman zaman
tepki görmüş olmasına rağmen bu aşkın, muhabbetin devamı ise tam
1566 yılında Sultan Süleyman’ın ölümü ile son bulmuştur... Yani yaklaşık
40 yıl...
Kısacası söylenenler üzere halk arasında,
Bir kahvenin 40 yıl hatırı var lafını ortaya çıkaran da,
bu aşkı kahveye bağlayanda, kahvenin hatırının sırrı da bu aşktan gelmektedir.
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Nefis kenarın mucidi Little Caesars Pizza, Türkiye’de yeni
şube yatırımlarını artırarak ülke genelinde daha çok piz-

za severle buluşmayı hedefliyor. Dünya genelinde 23 ülkede
6000’den fazla şubesinde edindiği uluslararası deneyimi ile
1996 yılından beri Çelebi Holding yönetiminde Türk tüketi-
cisiyle paylaşan Little Caesars Pizza, yeni yatırımcıları teşvik
etmek adına isim hakkı ücretini 40 bin dolardan 50 bin TL’ye
düşürerek, Türkiye’nin her yerindeki yatırımcı adaylarına
avantajlı bir iş birliği imkanı sunuyor.

Little Caesars Pizza’dan 
franchiselara profesyonel destek
Little Caesars Pizza franchise olmak isteyen girişimciler baş-
vuru yaptıkları ilk andan itibaren lokasyon seçimi, eğitim, ki-
ralama, dekorasyon, lojistik, insan kaynakları, satış-pazarla-
ma, operasyon, bilgi-işlem, stok yönetimi, karlılık vb. konu-
larda “tecrübeli” ve “bilgili” bir profesyonel kadronun deste-
ğini almaya başlıyor. Franchising ile ilgili yatırımcılarının her
aşamada yanında olan Little Caesars Pizza, sadece eğitimlerle
sınırlı kalmayarak yatırımcılarına her konuda destek vermeye
devam ediyor. Üstelik Little Caesars Pizza, franchise adayla-
rında sektör tecrübesi de aramıyor. 4-6 haftalık eğitimlerin ar-
dından franchise adayları gerekli tüm teorik ve uygulamalı
eğitimi almış oluyor. Enfes pizzalarının lezzeti ve servis kali-
tesiyle 2007 ve 2015 yıllarında Amerika’da “Ödenen paranın
karşılığını en iyi veren zincir” seçilen Little Caesars Pizza,
franchise yatırımının karşılığını da en fazla 3 yılda yatırımcı-
sına kazandırıyor. Franchiselerinden sektörün ihtiyaçlarını an-
layıp motivasyonu yüksek bir ekiple, her gün güler yüzle işe
başlamasını bekleyen Little Caesars Pizza, kariyerine kendi
işinin sahibi olarak devam etmek isteyen ve güvenli bir yatı-
rım fırsatı arayan girişimcileri Little Caesars ailesinin bir par-
çası olmaya davet ediyor. 

Türkiye’de franchise 
ağını büyütüyor

Türkiye’nin 13 ilinde 100’e yakın
şubesi bulunan Little Caesars 

daha fazla ilde, daha fazla pizza
severle buluşmayı planlıyor.

“Kahve
”





Haberler
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GHO Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı
Genel Müdürü Attila Kutlutan açık-

lamasında ‘’GHO, 2017 yılının ilk çeyre-
ğinde bünyesine 5 yeni
ofis katarak 9 ilde top-
lam 16 ofise ulaştığını
referandum sonrası si-
yasi sürecin netleşme-
siyle sektörün canlan-
masını beklediklerini
ileterek, kurumsal gayri-
menkul ofislerinin önümüzdeki yıllarda
sektörde belirleyici bir rol alacağını söy-
ledi.
GHO Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı

A.Ş.’nin yeni ofisleri; İzmir, Tire - Teira
Gayrimenkul Hizmet Ofisi, Trabzon Sür-
mene Gayrimenkul Hizmet Ofisi, Muğla

Bodrum GHO Gayrimenkul Hizmet Ofi-
si, Aydın Efeler AY Prestij Gayrimenkul
Hizmet Ofisi, Aydın Kuşadası - Yedi Fil
Gayrimenkul Hizmet Ofisi.

2011 yılında Bolu Tem Gıda LTD. ŞTİ.
adı ile kurulduğu günden bu yana,

aynı heyecan ile çalışan, et konusunda
yıllara dayanan tecrübesini "Dönerse-
peti" adını verdiği yeni markasına da
yansıtmak için büyük uğraş veren mar-
ka, kendilerini tercih edenlere müşteri
değil ailenin bir parçasıymış gibi yaklaş-
maya özen gösteriyor. 
%100 dana eti ile süt kuzu kuyruk yağı-
nı harmanlıyor ve misafirlerine bu
eşsiz lezzeti sunuyoruz.
Döner sepeti’nin en büyük
prensibi müşterilerine verdi-
ği değerdir. Marka, sadece
bildiği işi yapıyor ve kaliteli
bir şekilde en lezzetlisini su-
nuyor.
Döner sepeti sizlere en mantıklı

yatırım maliyetleri ile en güzel ciroları
elde etmek için hedeflediği çalışma
sistemiyle siz değerli yatırımcılarını
bekliyor. 
Franchise sisteminde girişimcilerin
önerdiği lokasyonlara keşifler yapıp,
gerekli fizibiliteyi yapıyor ve bu şekilde
girişimciyi doğru şekilde yönlendir-
mektedir.

1971 yılında ABD’de Jim Jackson
tarafından kurulan ERA Real Esta-

te’in misyonu; son teknolojiyi gayri-
menkul piyasasına taşımaktır. Yüksek standartlarda-
ki gayrimenkul hizmetinin verimli bir şekilde sonuç-
landırılması için sistemini; teknoloji ve pazarlama-
nın en üst düzey seviyede kullanılmasıyla güçlen-
diren ERA Gayrimenkul, bugün dünyada 2.300’ı aş-
kın ofisi, 33.000’den fazla ofis sahibi ve danışmanıyla
37 ülkede hizmet veren global bir gayrimenkul
markasıdır. 14 Avrupa ülkesinde 6.000’in üzerinde
Broker/Gayrimenkul Danışmanı ve 1.108’den fazla
ofisiyle en hızlı büyüyen gayrimenkul ağlarından bi-
ri olan ERA Avrupa, Türkiye dışında Avusturya, Bel-
çika, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Al-
manya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Romanya,
İsveç, İsviçre’de hizmet veriyor. Türkiye yatırımı 2012
yılında gerçekleştirilen ERA Gayrimenkul, franchise
sektörüne yeni bir soluk getirdi.

ERA Gayrimenkul Girne dahil 13 şehirde 48 ofis ile
faaliyetlerini sürdürüyor. Sürekli yatırımlar yapan
ERA Gayrimenkul Türkiye, gayrimenkul franchise
sektörünün duayen ismi Özhan Atalay’ı Mart ayın-
da bünyesine kattı. ERA Gayrimenkul Türkiye Genel
Müdürü olarak göreve başlayan Atalay, şirket yö-
netimi, yeniden yapılanma re-organizasyon, dönü-
şüm yöneticiliği konularında uzman. Konferanslar-
da konuşmacılık, yönetici eğitim ve seminerleri,
yönetici koçluğu da yapan Atalay’ın ‘Yöneticinin
Başarısızlık Rehberi’ adında bir de kitabı bulunuyor.
‘Kaliteli Yatırım Danışmanlığı’ algısını oluşturmak
için eğitime büyük önem veren ERA Gayrimenkul
Türkiye, Türkiye’nin ilk gayrimenkul akademisi ‘ERA
Akademi’de eğitim hizmetlerini sürdürüyor.  Türki-
ye’nin en genç gayrimenkul şirketlerinden biri ol-
masına rağmen 48 ofise ulaşan şirket, bugüne ka-
dar 1400’den fazla broker’a eğitim verdi. Sektörde
bir ilk olan ‘ERA Clinic’ ve ‘ERA Coaching’ hizmetle-
rinin de dahil olduğu güçlü eğitim modeli ile ERA
Gayrimenkul ofislerinde karşılaşabilecek potansi-
yel sorunlarla ilgili çözümler üretiliyor.

Karlı kazanç için 
yatırımcılarını bekliyor

Faaliyet raporunu açıkladı
Türkiye gayrimenkul hizmet sektörüne mayıs 

2016 tarihiyle giren GHO gayrimenkul, 2017 yılı ilk
çeyreğinin faaliyet raporunu açıkladı.

Hizmetin 
kaliteli adresi

Surfloor sıvı zemin karosu dina-
mik zeminde en yüksek tekno-

lojidir. Akışkan sıvı, adımlarınız ile
birlikte hareket eder. Yepyeni bir
görsel efekt ile dinamik bir duygu
sağlar. M+ Pvc içinde bulunan sıvı
jelli karolar düz olan her zeminde pratik
bir şekilde zemine yapıştırılarak uygula-
nır. Surfloor sıvı zemin karolar opak ve

transparan olarak 2 çeşittir.
Opak sıvı karo düz zeminde,
transparan sıvı karo ışıklı gör-
sel olarak kulanılır. Surfloor sı-
vı zemin karoları uygulama
alanları Çocuk oyun alanı,ana-

okulu,okullarda çocukların faaliyet alanı,
eğlence mekanları (bar, disko, restoran),
hotel,villa vb. birçok yerde uygulanabilir.

Sıvı zemin karosu ile yerler ışıl ışıl
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Sektörde 35 yılı aşkın süredir tatlı severlerin
öncelikli tercihleri arasında yer alan Bolulu

Hasan Usta, her geçen gün zincirine yeni bir
mağaza ekleyerek büyü-
meye devam ediyor. 
Erzin Canpark AVM’de ye-
ni açtığı mağazası ile Er-
zincanlı tatlı severleri ağır-
larken çok yakında da 14

Burda AVM’deki şubesiyle Bolululara, Kordon ve
Bostanlı'daki şubeleriyle hizmet vermeye devam
edecek.
Bolulu Hasan Usta, bugün Türkiye genelinde 23 il-
de toplam 124 şube ile hizmet veriyor. Tatlı kafe
konseptiyle hem ürün yelpazesini hem de mağaza
ağını genişleten BHU, kârlı franchise fırsatları su-
nuyor. Marka, girişimcileri Bolulu Hasan Usta aile-
sinin bir bireyi olmaya davet ediyor.

Kurdele

BHU yeni şubelerle hızla büyüyor
Tatlı kafe konseptiyle hem ürün yelpazesini hem de mağaza

ağını genişleten BHU, kârlı franchise fırsatları sunuyor.

Lezzetleri 
Adıyamanlılarla buluştu

Geleneksel lezzetlerin 
yaratıcısı Özsüt, 
Adıyaman’da ilk 
mağazasını açtı. Tavuk ağırlıklı menüleri, doyurucu taba-

ğı ve uygun fiyatıyla Türkiye’de yeme –
içme sektöründe, kendine yepyeni bir kul-
var açan Tavuk Dünyası, hizmete açılan ye-
ni şubeleriyle 2017 hedefleri doğrultusun-
da kesintisiz büyümesini sürdürüyor.

Türk mutfağının
en dengeli hali
Benzersiz lezzetlerin
peşinde, sürekli yeni
keşifler yaparak birbi-
rinden enfes tarifler
geliştiren Tavuk Dün-
yası, menülerini dün-
yanın farklı mutfakla-
rından aldığı ilham ile
kendi Ar-Ge mutfağında, baş şefin liderli-
ğinde, özgün marinasyon yöntemi ve dün-
ya lezzetlerini taşıyan gizli reçetelerle ha-
zırlıyor. Tavuk Dünyası, tüm ürün çeşitlerin-
de taze sebze ve baharat kullanarak kon-

serve ve şoklanmış ürünlere yer vermiyor.
Ürünlerinde trans yağ oluşumuna meydan
vermeden tüm menüler, sağlıklı pişirme
teknikleriyle hazırlanıyor. Her yeni sipariş
için kişiye özel temiz bir tava kullanan Ta-
vuk Dünyası, bu mükemmeliyetçi yaklaşımı

ile kaliteden ödün
vermiyor. Türk damak
tadına uygun menü-
lerinde leziz tavuk,
enfes soslu makarna
ve taptaze Akdeniz
salatasını birlikte su-
nan Tavuk Dünyası,
restoranlarında misa-
firlerini lezzet ve kali-
teli yaklaşımıyla ağırlı-

yor. Tavuk Dünyası pazara girdiği 2012 yı-
lından bu yana, dünyaca ünlü bağımsız bir-
çok kuruluş tarafından kalite, lezzet ve en
çok tercih edilen marka kategorilerinde çe-
şitli ödüllere de layık bulundu.

Orjin Plaza’da açılan 
yeni restoranıyla şimdi de Maslak’ta
Türkiye’nin 29 şehrinde 111 restoranıyla hizmet veren 

Tavuk Dünyası, İstanbul’da 48 şubeye ulaştı.

Üniversite, öğrenci yurtları, iş merkezle-
ri, parklar ve sosyal alanlara yakınlığıy-

la şehrin en hareketli noktalarından biri
olan Gökkuşağı Caddesi’nde yer alan Özsüt
mağazası, kahvaltıdan akşam yemeğine,
sütlü tatlılardan pastalara, yaz sıcaklarının
ferahlatıcı lezzeti dondurmalardan buz gibi
spesiyal içeceklere uzanan zengin menü-
süyle misafirlerine günün her saatinde şö-
len yaşatıyor.

Zonguldak’ın en eğlenceli noktası açıldı!

Tam 1100 metrekarede hizmet veren ma-
ğaza, tüm yaş gruplarına hitap eden eğ-

lence alanları ile şimdiden Zonguldak’ın en
eğlenceli noktası oldu bile. Emanet Siste-
minden, çocuk oyun alanlarına; çarpışan
araba pistinden, mega interaktif oyuncakla-
ra birçok farklı aktivitenin bir arada olduğu
OPS!PLAYKIDS’te ailelerin ve çocukların yüz-
leri gülüyor.

Bölgenin dört 
gözle beklenen projesi 

Zonguldak/WestaLife Avm'de
açıldı. OPS!PLAYKIDS yeni 
lokasyonlarda büyümeye 
devam ediyor.
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Türkiye'nin hızlı bir çıkış grafiği yakalayan bebek mar-
kası Activ Baby Store Ankara'daki ikinci mağazasını açı-

yor. Activ Baby; Sinpaş Ankara Çankaya’daki Altınoran pro-
jesinin alışveriş merkezi olan Altınoran Çarşı'da 8000 çeşit
ürünü 350’den fazla markasıyla artık Ankara'lı anne ve be-

beklere daha yakın. Ma-
ğazanın yer alacağı Altı-
noran Çarşı; Avrupa’nın
en büyük yapay kayak
merkezi Snowland, Ice-
Skate buz pateni pisti
ve extreme spor par-
kurlarıyla macera tut-
kunlarına bir çok seçe-
nek de sunuyor.

Hamburger çocuklarına yedirmeye geliyo-
ruz” sloganıyla Türkiye’deki en sıra dışı mar-

kası olan KasapDöner, son dönemde yabancı
yatırımcılara ve yurtdışı şubeleşmeye hız verdi.
Yakın geçmişte Mısırlı işadamları tarafından Hal-
kalı Atakent’teki ArenaPark AVM’de açılan şube-
den sonra Irak’ın Erbil kentinde Iraklı yatırımcılar
tarafından bir KasapDöner şubesi açıldı. Açılışa,
çok sayıda davetlinin yanı sıra BAE Irak Büyük-
elçisi Raşit Muhammed El Mansuri ve Irak BAE
Büyükelçisi İsmet Ageed Siddig gibi diplomatlar
da katıldı. Konu hakkında konuşan Global Restoran Yatırımları A.Ş.
Genel Müdürü Bahar Özürün, Erbil KasapDöner şubesiyle de döner
severlerin damaklarında unutulmaz bir tat bırakacaklarını belirterek
“En önemli hedefimizlerden biri yurt dışındaki şube sayımızı yavaş

ama emin adımlarla artırmaktı. Bunun önemli
ayaklarından birini de, yeme içme sektöründe
çok büyük fırsatları barındıran ve etle arası ga-
yet iyi olan Arap coğrafyası oluşturuyor. Bugün
bu hedefimize bir adım daha yaklaşıyor olma-
nın sevincini yaşıyoruz. Dönerinden peçetesine,
servis tahtasından döner ocağına kadar şube-
mizin herşeyi Türkiye’den gönderiliyor” dedi.

“Kasapdöner gibisi yok”
KasapDöner Erbil şubesinin yatırımcıları Iraklı

işadamları Zyhar Barwari, Sermed Siddig ve Hakar Akrawi ise, Erbil’e
KasapDöner açmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, “KasapDö-
ner, hem de dönere ve kırmızı ete farklı bir yaklaşım getirerek yeni-
likçi tarzıyla göz dolduruyor” dedi.

Erbil şubesi döner 
severlere kapılarını açtı

Geçtiğimiz günlerde Halkalı ArenaPark AVM şubesinde Mısırlı 
yatırımcılarla ortaklığa giden KasapDöner’in Erbil’deki şubesi de
Iraklı işadamlarının yatırımıyla kapılarını açtı.

Kurdele

Büyümesini 
sürdürüyor…

Sektöründe öncü marka, franchise
sistemini tercih ediyor… Antalya’nın önde gelen iş adamlarının katılımıyla gerçekleşen açılışta;

MÜSİAD başkanı Sn. Nail Olpak, Osmanlı Kahvecisi A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Sn. Boğaçhan Göksu, Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Erol Göksu, Sn.
Mehmet Ali Göksu ve Genel Müdür Sn. Ali Uğur Soytürk birlikte açılış kur-
delesini kesti. Markalar için
360 derece üretim ve lojistik
hizmeti sağlayacak olan te-
siste; kahve çeşitlerinden
pastalara, dondurmadan çi-
kolataya, fincan kekten li-
monataya kadar 120 farklı
ürün üretimi gerçekleştirile-
cek. Türkiye ve Dünya pa-
zarları için üretim yapacak
olan tesis, toplam 14.000 m2 alana sahip bulunuyor. Yenilikçi teknolojiler ve
ileri üretim teknolojilerini bünyesinde barındıran tesis, yarattığı istihdamla
ülkemizin geleceğine de katkıda bulunacak.

Yeni üretim 
tesisini açtı!

12. şubesi Capitol AVM’de açıldı
Sağlıklı ve lezzetli seçenekler sunan 

Dardenia, 12. şubesini Capitol AVM’de açtı.

Balık tutkunlarına şehrin çeşitli cadde ve so-
kaklarında hizmet veren Dardenia, Türki-

ye’de değişen tüketim alışkanlıkları ile birlikte
rotasını alışveriş merkezlerine çevirdi. 12. şube-
sini Capitol AVM’de açan Dardenia, günün her
saati sunduğu lezzetli ve sağlıklı seçenekleri ve

Fish & Bread konseptli şubesiyle Capitol AVM’ye
bekliyor. Capitol’de yeni açtığı şubesiyle İstan-
bul genelinde 12 şubeye ulaşan Dardenia’nın
zengin ve lezzetli menüsünde balık çorbası,
balık - ekmek çeşitleri, kalamar tava, midye ta-
va ve tempura gibi leziz seçenekler bulunuyor. 



Üye iş yerlerinin tanımladığı ödülleri, kullanıcıların mobil cihazları yardı-
mıyla yakaladığı ve yakalarken hem eğlendiği hem de kazandığı konum

tabanlı ödül yakalama uygulaması Gripper, verdiği ödüller ile büyümesine
hız kesmeden devam ediyor.

2017 yılının başından bu yana 2 bin 455 yeni üye ve 52 yeni şirketin daha
katıldığı uygulama, 62 bin 518 kullanıcıya ulaşırken üye şirket sayısını da
411'ye yükseltti. Bugüne kadar yaklaşık 900 bin TL değerinde, 179 bin
904 ödül dağıtan uygulama üzerinden bu yılın ilk çeyreğinde en çok ilgili

gören ödüller ise sırasıyla sinema bileti, burger, nargile, kahve ve lah-
macun oldu.

Şehir kaşiflerinden ve işletmelerden büyük ilgi gören konum tabanlı 
ödül kazanma uygulaması Gripper, 2017 yılında da büyüyor.

’de ödüllerin değeri 1 milyon TL'ye yaklaştı
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İş’te Fırsatlar

Bursa Kebap Evi, büyümeye devam ediyor.  Efsa-
ne lezzetleri ile global bir marka olmayı amaç-

layan BKE, yurtdışında açılacak 3 yeni şube için im-
zaları attı. Helvacı Grup tarafından batmak üzerey-
ken satın alınarak, Türkiye’nin en hızlı büyüyen res-
toran zincirine dönüştürdüğü markayı 7 yıl gibi kısa
bir sürede, 32 ilde 70 şubeye ulaştırdı. İlk yurtdışı şu-
besini ise 2015 yılında Almanya'nın Saarbrücken
kentinde açmıştı.  

Avrupa’da ikinci şube Fransa’da
Kendi işinin sahibi olmak isteyenlere Bursa’nın tarihi lezzetlerine
odaklı yatırım fırsatı sunan Bursa Kebap Evi, Avrupa’da 2. şubesini
2017’nin üçüncü çeyreğinde Fransa’nın Metz kentinde açmak adı-
na anlaşma imzaladı. 

Dubai bizim için 2. İstanbul olacak
Orta Doğu’da da uzun süredir yürütülen görüşmeler
sonucunda iki anlaşma imzalandı. İlk şubenin,
BAE’nin başkenti Abu Dabi’de ‘’Heart of Al Maryah
Central’’da 2018 yılının başında açılması planlanır-
ken, ikinci şube ise Dubai de ‘’Al Arab Mall’’ da açıla-
cak. Helvacı Grup Yön.  Krl. Bşk. M. Cem Helvacı; “Mar-
kamız global bir oyuncu haline geldi. Avrupa’da Al-
manya’dan sonra Fransa Metz’de şube açmak için an-
laşma imzaladık. Avrupa lezzetlerimizi çok sevdi. Öte

yandan, Orta Doğu’da franchise görüşmelerimiz sürüyordu. Du-
bai ve Abu Dabi’de güçlü bir şekilde olacağımızın müjdesini ve-
rebilirim. S. Arabistan ve Bahreyn’de şubelerimiz açılacak. Dubai
bizim için ikinci İstanbul’dur” dedi.

Avrupa ve Orta Doğu’da büyük yatırım…

Bir dünya markası yolunda emin adımlarla ilerleyen BKE, Fransa-Metz, 
Orta Doğu’da ise Dubai ve Abu Dabi’de 3 yeni yatırım için anlaşma imzaladı.

Queen Waffle daha çok waffle se-
verler ile buluşmak için franchise

ağını genişletiyor.  Mevcut franchise
sayısı şu an için 2 olan markanın 2017
hedefi en az 10 şube daha açmak.
Franchise giriş bedeli 30.000 TL ve
anahtar teslim 350.000 - 850.000 TL
arasında olan markanın yatırım geri
dönüş süresi ise 1 yıldır. Queen Waffle

Kurucusu Mehmet Aydın; “2015 yılından itibaren faaliyet gösteren
markamız Waffle’ı sadece Fastfood ürünü olmaktan çıkararak waffle
severlerin beğenisine sunuyor. Her geçen gün gelişmekte olan
franchise sistemi ile ağımızı genişleterek başarılı bir şekilde ilerlemek
hedeflerimiz arasındadır” dedi.

Franchise ile büyüyor

English Time 2016-2017 eğitim yılı itibariyle 40’tan
fazla şubesiyle hizmet vermektedir. English Time

Dil Okulları’nın Türkiye'deki şubelerinin büyük çoğun-
luğu Istanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasında Avcılar,
Bahçeşehir, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü,
Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Maltepe, Mecidiyeköy, Şiri-
nevler, Pendik, Taksim ve Umraniye şubelerinde, diğer
illerimizde ise Ankara, Antalya, Bursa, Çorlu, Eskişehir, Elazığ, İzmit,
İzmir, Konya, Şanlıurfa, Sakarya, Samsun, Silivri, Uşak, Tekirdağ ve
Van gibi şehir merkezlerinde şubeleri yer almaktadır. Yurtdışında
faaliyet gösteren ilk Türk sermayeli dil okulu olma özelliğine sahip
olan English Time Dil Okulları’nın İngiltere Londra, Azerbaycan Ba-
kü' ve Berlin’ de şubesi bulunmaktadır.
Türkiye’deki büyüme politikası, kalitesini ‘81 il’e yayarak, 200’e yakın
şubede doğru iş ortakları ile çalışmaktır. Yurtdışında ise bir dünya
markası olmak ve bu doğrultuda Çin, Kanada, Japonya, Amerika,
Hollanda gibi gelişmiş ülkeler sıralamasında üst sıralarda yer alan
ülkeleri de içine katarak gelişmeyi hedeflemektedir.

Hedef 2018’de 200 şube…
Hizmet kalitesini en üst 

seviyede tutan marka, zengin sunumunu 
farklı mekân anlayışı ile ilgi görüyor.






